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Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

1ª Vara
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1002676-70.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: A. H. P. Advogado(s) do reclamante: ANA CAROLINA 

MORAES ABOIN EXECUTADO: WILLIANSMAR AGUIAR PINHEIRO Vistos. 

Analisando detidamente os autos, verifico que não foi anexada aos autos 

a cópia da sentença homologatória, motivo pelo qual, resta obstada, 

momentaneamente, seu recebimento. Por essa razão: 1) INTIME-SE a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDE a inicial, trazendo 

aos autos cópia da sentença homologatória, sob pena de indeferimento da 

inicial (artigos 320 e 321 do CPC/2015). 2) Após decorrido tal prazo, com 

ou sem a emenda, CERTIFIQUE-SE e façam os autos CONCLUSOS para 

deliberação. 3) PROVIDENCIE a Secretaria de Vara o cadastramento do (a) 

menor junto ao Sistema PJe, no polo ativo, na qualidade de autor (a), bem 

como de sua representante legal, se for o caso. 4) PROVIDENCIE, também, 

o necessário para publicação da presente decisão no Diário de Justiça 

Eletrônico (DJE), observado os critérios de publicação para as ações que 

tramitam em segredo de justiça. Cumpra-se o necessário. Alta 

Floresta-MT, 03 de agosto de 2018. Tibério de Lucena Batista Juiz 

Substituto.

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

Processo Número: 1000229-12.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. D. M. C. (AUTOR)

D. E. D. M. M. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

R. R. D. M. (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 1ª VARA CÍVEL PROCESSO: 1000229-12.2018.8.11.0007 

AUTOR: D. E. D. M. M. e outros Advogado(s) do reclamante: LUCAS 

BARELLA, DOUGLAS BECKMANN MOREL LUCK RÉU: RAFAEL RIBEIRO DE 

MORAES Vistos. Cuida-se de Ação de alimentos c/c alimentos provisórios 

ajuizada por David Eduardo de Melo Moraes, representada por sua 

genitora Maira Daniele de Melo em face de Rafael Ribeiro de Moraes, 

ambos qualificados nos autos. O pedido veio instruído com diversos 

documentos. Recebida a inicial, foram deferidos os alimentos provisórios, 

bem como a gratuidade de justiça, tendo sido designada a audiência de 

conciliação (id 11571436). As partes compuseram amigavelmente na 

audiência de conciliação dispondo quanto aos alimentos, guarda e 

despesas extraordinárias, tendo o Ministério Público opinado 

favoravelmente pela homologação do acordo (id 1443014). Vieram-me os 

autos conclusos. É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Da 

análise detida dos autos, vejo que as partes compuseram amigavelmente 

quanto à guarda, alimentos e despesas extraordinárias. A presente ação 

tinha por objeto os alimentos ao menor, no entanto no acordo entabulado 

as partes ampliaram o objeto da demanda para disporem sobre os 

alimentos, guarda e despesas extraordinárias, tendo o requerido anuído 

com a ampliação do pedido ao entabular o acordo com a representante do 

menor (inciso II, do artigo 329 do CPC). Ante a concordância do Ministério 

Público com o acordo entabulado entre as partes, uma vez que preserva 

suficientemente os interesses do menor, HOMOLOGO POR SENTENÇA, 

para que produza seus efeitos legais o acordo celebrado entre as partes 

(id 1443014), cujas cláusulas e condições passam a fazer parte 

integrante da presente sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO o 

presente feito, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso 

III, “b”, do CPC/2015. Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC) e sem condenação 

em honorários advocatícios. Ciência a Defensoria Pública e ao Ministério 

Público. Ante a renúncia do prazo recursal, após o cumprimento da 

determinação, ARQUIVE-SE imediatamente, mediante as baixas e cautelas 

de praxe. Cumpra-se o necessário. Alta Floresta-MT, 03 de agosto de 

2018. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz Substituto.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 48311 Nr: 338-29.2007.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MML

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Rocha dos Santos - 

OAB:12692-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

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

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 138445 Nr: 2120-56.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Garcia da Cruz, Valdir Garcia da Cruz Júnior, 

Luciana Pinheiro da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Lopes da Silva

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

OAB:17.811-0 MT

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

OAB:17.811-0 MT

 Diante do exposto, JULGO EXTINTA a presente execução proposta por 

Valdir Garcia da Cruz e Valdir Garcia da Cruz Junior em face de Osvaldo 

Lopes da Silva, nos termos dos artigos 775 c/c 925, ambos do 

CPC/2015.Custas pela parte exequente, as quais já foram recolhidas (fl. 

19).Sem condenação em honorários, porquanto não houve interposição de 

embargos/impugnação.Após o trânsito em julgado, devidamente 

CERTIFICADO, ARQUIVE-SE, observadas as formalidades legais, 

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

dispõe a CNGC/MT.Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 162195 Nr: 102-91.2018.811.0007

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Driele Jéssica Sampaio de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renan Nadaf Gusmão - 

OAB:16284

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

Mato Grosso - OAB:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE os embargos de terceiros, 

resolvendo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

CPC/15.Condeno a parte autora no pagamento das custas processuais, 
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bem como em honorários advocatícios que FIXO em 10 (dez por cento), 

sobre o valor da causa, na forma do artigo 85, §§ 2º e 3º, I, do CPC/2015, 

que ficarão com suas EXIGIBILIDADES SUSPENSAS pelo prazo do art. 98, 

§ 3º, do CPC/15, eis que o feito tramita sob o pálio da justiça 

gratuita.Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as 

baixas e anotações de estilo.Cumpra-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 64139 Nr: 3584-62.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: Maria Benedita de Souza

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

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

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Feito em ordem.

Ao arquivo com as baixas e anotações de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 166665 Nr: 2330-39.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonilza Julia da Silva - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): União - Fazenda Pública Nacional

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

OAB:14428-B/MT, Michelle Azevedo Filho Cezar - OAB:16.239-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador da Fazenda 

Nacional - OAB:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se pedido embargos à execução opostos por Leonilza Julia da Silva 

– ME contra a Fazenda Pública da União, ambos devidamente qualificados.

Alega a parte embargante que é pessoa pobre na acepção legal da 

palavra, não podendo arcar com o pagamento das taxas e custas 

processuais, pleiteando, assim, para que lhe sejam concedidos os 

benefícios da Justiça Gratuita.

A meu ver, toda presunção legal permite prova contrária. Até porque, em 

se caracterizando abuso de direito no tocante ao requerimento de 

gratuidade de justiça, por certo essas circunstâncias atraem a incidência 

do artigo 7º do novo CPC, que esclarece ser assegurada às partes 

paridade de tratamento em relação ao exercício de direitos e faculdades 

processuais, aos meios de defesa, ao ônus, aos deveres e à aplicação de 

sanções processuais.

 O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência consolidada no sentido 

de que o juiz pode indeferir a benesse, de ofício, contanto que, antes de 

fazê-lo, propicie à parte requerente a comprovação do preenchimento dos 

pressupostos legais.

Ressalta-se, oportunamente, que a presunção de hipossuficiência não 

pode ser presumida quando a parte for pessoa jurídica, tendo em vista 

que art. 99 do CPC apenas fiz respeito a pessoas físicas.

 Por essa razão, INTIME-SE a parte embargante para, no prazo de quinze 

(15) dias, juntar aos autos documentos idôneos que comprovem a 

hipossuficiência alegada (seja por meio de declarações de imposto de 

renda, extratos bancários, conta de energia, bem como de água dos 

últimos três meses), sob pena de indeferimento dos benefícios da justiça 

gratuita.

 CONSIGNA-SE que o presente despacho observa o disposto no art. 10 do 

CPC/15.

Decorrido o prazo, com ou sem a devida manifestação, CERTIFIQUE-SE, e 

façam os autos CONCLUSOS para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 112090 Nr: 622-90.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dernei Olindo Del Moro - Espólio, Paula Del Moro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC SEGUROS BRASIL S/A

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

OAB:3624/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:MT/8506-A

 Pelo exposto, com fundamento no artigo 487, inc. I, do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido deduzido na inicial para condenar ao requerido ao 

pagamento, ao HSBC Brasil Administradora de Consórcio S/A, 

correspondente ao valor contratado por morte do segurado Dernei Olindo 

Del Moro, devendo, eventual valor remanescente ser revertido em favor 

da Sra. Sonia Maria Del Castanhel Del Moro, quantia esta que deverá ser 

corrigida monetariamente a partir da data do sinistro (03/04/2013) 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.Em razão da sucumbência, 

CONDENO a demandada ao pagamento das despesas processuais e 

honorários advocatícios, os quais, com fundamento no art. 85, § 2º, do 

CPC, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, 

devidamente atualizada.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.: 116713 Nr: 4893-45.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EBdS, JDBdS, MBdS, LBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdC-

 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: Procurador do Município de 

Carlinda/MT - OAB:

 Ante o exposto:1) RECEBO, todavia, REJEITO “in tontum”, os embargos 

declaratórios apresentados pela embargante por não haver nenhuma 

omissão na sentença proferida nos autos, mantendo-a inalterada.2) Por 

fim, deverá ser observado pela Secretaria de Vara, em caso de 

interposição de recurso pela parte, a interrupção de que trata o art. 1.026 

do CPC/2015.Cumpra-se a sentença retro até seu efetivo 

arquivamento.Ciência as partes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56493 Nr: 1124-39.2008.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Ribeiro Filho

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

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

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

Sérgio Luiz do Amaral - OAB:MT 13120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

1) PROVIDENCIE a Secretaria da Vara a conversão da classe processual 

para “Cumprimento de Sentença”, consoante às normas elencadas na 

CNGC/TJMT.

 2) INTIME-SE o executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, 

impugnar a execução, nos termos do art. 535 CPC/2015.

3) Impugnada a execução, CERTIFIQUE-SE acerca da tempestividade e 

façam os autos CONCLUSOS.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 2703 Nr: 218-69.1996.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Gilberto Santi Sagin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ DE JESUS ASSUNÇÃO - 

OAB:MT 3.528-B

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 7 de 665



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

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

DECRETO a prescrição intercorrente, nos termos do artigo 921, § 5º, do 

CPC/15, JULGANDO O PROCESSO EXTINTO, com resolução do mérito, 

com fulcro nos artigos 487, inciso II, do Código de Processo Civil.Sem 

custas, ante a isenção legal e sem condenação em honorários, pois não 

consta nos autos manifestações de patronos do executado.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 Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 120343 Nr: 7758-41.2014.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alta Floresta Motos Ltda., Stella Maris Menezes 

Cruz Nascimento, Francis Maris Cruz

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrícia Jorge da Cunha 

Viana Dantas - OAB:MT 8014

 Vistos em correição.

Processo em ordem.

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública Estadual 

contra Alta Floresta Motos Ltda e outros, 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 (fls. 70).

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.

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

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

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 o necessário.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003455-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALEXANDRE PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003455-59.2017.8.11.0007 

AUTOR: LUCAS ALEXANDRE PADILHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Analisando detidamente 

os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da lide. Assim, 

passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos no art. 357, 

do CPC. Nesse ponto, passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo 

demandado. Quanto as preliminares denominadas, “falta de interesse de 

agir, em virtude da satisfação da indenização na esfera administrativa”, e 

“da necessidade de julgar liminarmente improcedente o pedido inicial que 

contraria enunciado da Súmula n° 474 do STJ”, deixo de analisá-las, vez 

que se confundem com a matéria de mérito. Pois bem. Não havendo 

qualquer outra 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 os seguintes pontos controvertidos: I-) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a produção de prova pericial 

requerida pelas partes. Para tanto, nomeio a Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

CRM/MT 4232, como perita, fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte requerida, 

mediante depósito em juízo no prazo de 20 dias, sob pena de desistência 

da prova. Após, a comprovação do depósito por parte da requerida, 

intime-se a perita nomeada para que designe data para a realização da 

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

juntados os quesitos das partes. Igualmente seja comunicado a Sra. perita 

que terá livre acesso a documentação juntada aos autos. Consigo que a 

parte autora possui o ônus de levar à apreciação da médica perita os 

exames laboratoriais, clínicos e de imagem que estejam em seu poder, sob 

pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu 

direito. Após a juntada aos autos do laudo pericial, vistas às partes para 

manifestação, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 3 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003455-59.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS ALEXANDRE PADILHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTHIANE BLASIUS OAB - MT0019391A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1003455-59.2017.8.11.0007 

AUTOR: LUCAS ALEXANDRE PADILHA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. Vistos. Analisando detidamente 

os autos, verifico não ser o caso de julgamento antecipado da lide. Assim, 

passo, desde logo, a sanear o feito, nos termos estabelecidos no art. 357, 

do CPC. Nesse ponto, passo a apreciar a matéria preliminar arguida pelo 

demandado. Quanto as preliminares denominadas, “falta de interesse de 

agir, em virtude da satisfação da indenização na esfera administrativa”, e 

“da necessidade de julgar liminarmente improcedente o pedido inicial que 

contraria enunciado da Súmula n° 474 do STJ”, deixo de analisá-las, vez 

que se confundem com a matéria de mérito. Pois bem. Não havendo 

qualquer outra 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 os seguintes pontos controvertidos: I-) a ocorrência do 

sinistro automobilístico; II-) se há invalidez permanente; III-) se há nexo 

causal entre o acidente automobilístico e a invalidez permanente; IV-) se a 

invalidez permanente é total ou parcial; V-) se parcial, se é completa ou 

incompleta, com o devido enquadramento no anexo da Lei n. 6.194/74; VI-) 

se incompleta, qual o grau de extensão da incapacidade (intensa, média, 

leve ou residual). Com efeito, DEFIRO a produção de prova pericial 

requerida pelas partes. Para tanto, nomeio a Dra. Fernanda Sutilo Martins, 

CRM/MT 4232, como perita, fixando seus honorários iniciais em R$ 500,00 

(quinhentos reais), a serem pagos antecipadamente pela parte requerida, 

mediante depósito em juízo no prazo de 20 dias, sob pena de desistência 

da prova. Após, a comprovação do depósito por parte da requerida, 

intime-se a perita nomeada para que designe data para a realização da 

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

juntados os quesitos das partes. Igualmente seja comunicado a Sra. perita 

que terá livre acesso a documentação juntada aos autos. Consigo que a 

parte autora possui o ônus de levar à apreciação da médica perita os 

exames laboratoriais, clínicos e de imagem que estejam em seu poder, sob 
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pena de restar eventualmente prejudicado o ônus constitutivo de seu 

direito. Após a juntada aos autos do laudo pericial, vistas às partes para 

manifestação, pelo prazo sucessivo de 10 (dez) dias. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 3 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002183-30.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CLEDIR MARIA GREGORIO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (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: 1002183-30.2017.8.11.0007 

AUTOR: CLEDIR MARIA GREGORIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

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

benefício de Aposentadoria rural por Idade, de segurado especial, aforada 

por Cledir Maria Gregório 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, a confirmação dos efeitos 

da tutela. Com a exordial, vieram documentos. Recebida a Inicial sob Id. 

9501716, deferiu-se a gratuidade de justiça e denegou-se a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela. Determinou-se ainda a citação do 

requerido. A autarquia apesar de devidamente citada deixou transcorrer in 

albis o prazo para apresentação de defesa, conforme certidão sob Id. 

10859708. A autora se manifestou pela decretação da revelia ao Id. 

10876346. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 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.” 

Dessarte, a Certidão lavrada sob Id. 10859708 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: “INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Expedição 

eletrônica (01/09/2017 11:21:28) O sistema registrou ciência em 

13/09/2017 23:59:59 Prazo: 30 dias” Ante o exposto, 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. Observando o que preceituam os incisos II e IV, do art. 

357, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de atividade 

rural pela parte Autora, durante o período de carência, de modo a 

configurar sua qualidade de segurado especial; e b) o caráter da atividade 

rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Consigo que é ônus da parte 

Autora (inciso I, art. 373, NCPC) a comprovação do preenchimento dos 

requisitos legais para a concessão, e o consequente recebimento, do 

benefício pretendido. Logo, à espécie do benefício pretendido, 

principalmente pelo conteúdo probatório até então produzido, é 

imprescindível que produção de prova testemunhal e do depoimento 

pessoal da parte Autora, a fim de se buscar a verdade processual acerca 

da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do preenchimento do 

requisito etário. Contudo, por hora deixo de designar a referida audiência, 

o que passo a fazer assim que houver disponibilidade de pauta. 

Intimem-se as partes para que, em 5 (cinco) dias, peçam esclarecimentos 

ou solicitem ajustes às delimitações de questões de direito relevantes, sob 

pena de se tornar estável a presente decisão (§1º, art. 357, CPC). 

Decorrido o lapso temporal acima estipulado, certifique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 1 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001334-92.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAMOS DA SILVA SANTOS (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 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1001334-92.2016.8.11.0007 

AUTOR: MARIA RAMOS DA SILVA SANTOS RÉU: INSTITUTO NACIONAL 

DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de ação que visa à 

concessão do benefício de Aposentadoria rural por Idade, de segurado 

especial, aforada por Maria Ramos da Silva Santos 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, 

a confirmação dos efeitos da tutela. Com a inicial, vieram documentos. 

Recebida a Inicial sob Id. 4523096, deferiu-se a gratuidade de justiça e 

denegou-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela. 

Determinou-se ainda a citação do requerido. A autarquia apesar de 

devidamente citada deixou transcorrer in albis o prazo para apresentação 

de defesa, conforme certidão sob Id. 12110912. A autora se manifestou 

pela decretação da revelia, bem como pela designação de audiência ao Id. 

12148478. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. 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.” 

Dessarte, a Certidão lavrada sob Id. 12110912 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: “INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Representante: PROCURADORIA FEDERAL NO ESTADO DO MATO 

GROSSO Expedição eletrônica (29/06/2017 16:23:30) O sistema registrou 

ciência em 10/07/2017 23:59:59 Prazo: 30 dias” Ante o exposto, 

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. Observando o que preceituam os incisos II e IV, 

do art. 357, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a) o exercício de 

atividade rural pela parte Autora, durante o período de carência, de modo 

a configurar sua qualidade de segurado especial; e b) o caráter da 

atividade rural (economia domiciliar, empregado, etc.). Consigo que é ônus 

da parte Autora (inciso I, art. 373, NCPC) a comprovação do 

preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e o consequente 

recebimento, do benefício pretendido. Logo, à espécie do benefício 

pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório até então produzido, é 

imprescindível a produção de prova testemunhal e do depoimento pessoal 

da parte Autora, a fim de se buscar a verdade processual acerca da 

atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do preenchimento do 

requisito etário. Contudo, por hora deixo de designar a referida audiência, 
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o que passo a fazer assim que houver disponibilidade de pauta. 

Intimem-se as partes para que, em 5 (cinco) dias, peçam esclarecimentos 

ou solicitem ajustes às delimitações de questões de direito relevantes, sob 

pena de se tornar estável a presente decisão (§1º, art. 357, CPC). 

Decorrido o lapso temporal acima estipulado, certifique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 1 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000487-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA RIBEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA PAPOTI OAB - MT0020469A (ADVOGADO)

SERGIO LUIZ DO AMARAL OAB - MT0013120S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1000487-90.2016.8.11.0007 

AUTOR: ZELIA RIBEIRO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

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

Aposentadoria rural por Idade, de segurado especial, aforada por Zélia 

Ribeiro 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, a confirmação dos efeitos da tutela. Com a 

exordial, vieram documentos. Recebida a Inicial sob Id. 3074410, 

deferiu-se a gratuidade de justiça e denegou-se a concessão da 

antecipação dos efeitos da tutela. Determinou-se ainda a citação do 

requerido. A autarquia apresentou Contestação sob Id. 4369493 c/c 

documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à prescrição das 

parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que precede o ajuizamento 

da ação. Juntada de substabelecimento ao Id. 4545932. Sobreveio a 

impugnação à contestação ao Id. 9691975, reiterando todos os pedidos 

iniciais. Certidão de tempestividade da contestação ao Id. 11853666. 

Intimação das partes para especificarem provas. Manifestação da parte 

autora ao Id. 12749924, requerendo a produção de prova documental e 

testemunhal. Vieram-me conclusos. É o breve relatório. DECIDO. De 

largada, vislumbro que a alegação de prescrição ventilada pela autarquia 

não merece acolhimento, pois o requerimento administrativo do benefício 

se deu em 26.01.2016, não havendo, nesta demanda, a possibilidade de 

ocorrência da preliminar prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 

8.213/91, estando REJEITADA a matéria. Observando o que preceituam os 

incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a) o 

exercício de atividade rural pela parte Autora, durante o período de 

carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado especial; e b) 

o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, etc.). 

Consigo que é ônus da parte Autora (inciso I, art. 373, NCPC) a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e 

o consequente recebimento, do benefício pretendido. Logo, à espécie do 

benefício pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório até então 

produzido, é imprescindível a produção de prova testemunhal e do 

depoimento pessoal da parte Autora, a fim de se buscar a verdade 

processual acerca da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do 

preenchimento do requisito etário. Contudo, por hora deixo de designar a 

referida audiência, o que passo a fazer assim que houver disponibilidade 

de pauta. Intimem-se as partes para que, em 5 (cinco) dias, peçam 

esclarecimentos ou solicitem ajustes às delimitações de questões de 

direito relevantes, sob pena de se tornar estável a presente decisão (§1º, 

art. 357, CPC). Decorrido o lapso temporal acima estipulado, certifique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 2 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001141-77.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES BUENO OLIVEIRA REZENDE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR PINHEIRO SEGANTINE OAB - MT0013570S (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: 1001141-77.2016.8.11.0007 

AUTOR: MARIA DE LOURDES BUENO OLIVEIRA REZENDE RÉU: INSTITUTO 

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

concessão do benefício de Aposentadoria rural por Idade, de segurado 

especial, aforada por Maria de Lourdes Bueno Oliveira Rezende em face 

do Instituto Nacional de Seguridade Social – INSS. Com a exordial, vieram 

documentos. Recebida a Inicial sob Id. 4269130, deferiu-se a gratuidade 

de justiça, determinou-se ainda a citação do requerido, b em como retificou 

o valor atribuído à causa. A autarquia apresentou Contestação sob Id. 

8833363 c/c documentos, bem como suscitou “preliminar” quanto à 

prescrição das parcelas vencidas anteriormente ao quinquênio que 

precede o ajuizamento da ação. Certidão de tempestividade da 

contestação ao Id. 10857277. A autora se manifestou ao Id. 10866424, 

requerendo a produção de prova testemunhal. Vieram-me conclusos. É o 

breve relatório. DECIDO. De largada, vislumbro que a alegação de 

prescrição ventilada pela autarquia não merece acolhimento, pois o 

requerimento administrativo do benefício se deu em 18.07.2016, não 

havendo, nesta demanda, a possibilidade de ocorrência da preliminar 

prevista no parágrafo único, do art. 103, da Lei 8.213/91, estando 

REJEITADA a matéria. Não havendo questões processuais pendentes de 

apreciação, declaro saneado o feito. Observando o que preceituam os 

incisos II e IV, do art. 357, do CPC, fixo como pontos controvertidos: a) o 

exercício de atividade rural pela parte Autora, durante o período de 

carência, de modo a configurar sua qualidade de segurado especial; e b) 

o caráter da atividade rural (economia domiciliar, empregado, etc.). 

Consigo que é ônus da parte Autora (inciso I, art. 373, NCPC) a 

comprovação do preenchimento dos requisitos legais para a concessão, e 

o consequente recebimento, do benefício pretendido. Logo, à espécie do 

benefício pretendido, principalmente pelo conteúdo probatório até então 

produzido, é imprescindível a produção de prova testemunhal e do 

depoimento pessoal da parte Autora, a fim de se buscar a verdade 

processual acerca da atividade desenvolvida pela autora, ao tempo do 

preenchimento do requisito etário. Contudo, por hora deixo de designar a 

referida audiência, o que passo a fazer assim que houver disponibilidade 

de pauta. Intimem-se as partes para que, em 5 (cinco) dias, peçam 

esclarecimentos ou solicitem ajustes às delimitações de questões de 

direito relevantes, sob pena de se tornar estável a presente decisão (§1º, 

art. 357, CPC). Decorrido o lapso temporal acima estipulado, certifique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 3 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002768-48.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA JORGE DA CUNHA VIANA DANTAS OAB - MT0008014A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON FELIPE MATER (RÉU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002768-48.2018.8.11.0007 

AUTOR: ALTA FLORESTA MOTOS LTDA. RÉU: EMERSON FELIPE MATER 

Vistos Compulsando os autos, verifica-se que não houve o recolhimento 

das custas iniciais. INTIME-SE o Requerente na pessoa de seu patrono, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o recolhimento das custas 

processuais, juntando aos autos o comprovante de pagamento, sob pena 

de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321 do CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta, 6 de agosto de 2018. Janaína 

Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002773-70.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

PALMEIRA PRETA MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

EMANUEL MARCOS DA SILVA (EXECUTADO)

JOSIANE DA SILVA MIGUEL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Numero do Processo: 1002773-70.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL S.A EXECUTADO: PALMEIRA PRETA 

MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - ME, JOSIANE DA SILVA MIGUEL, 

EMANUEL MARCOS DA SILVA Vistos Compulsando os autos, verifica-se 

que não houve o recolhimento das custas iniciais. INTIME-SE o Requerente 

na pessoa de seu patrono, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize 

o recolhimento das custas processuais, juntando aos autos o 

comprovante de pagamento, sob pena de indeferimento da inicial, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do CPC. Intimem-se. Cumpra-se. Alta 

Floresta, 6 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 70400 Nr: 3372-07.2010.811.0007

 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: Elizabete Ramos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osvaldo Felipe Isabel

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

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

Salles Padovan Rezek - OAB:10.959/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO o pedido de desistência e desentranhamento dos 

documentos (fl. 114), para que produza seus jurídicos e legais efeitos, a 

desistência da ação.

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

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

Isento de custas e despesas processuais.

 Intime-se.

Tendo em vista a desistência do prazo recursal, certifique-se o trânsito em 

julgado, ao arquivo, com as baixas pertinentes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 57744 Nr: 2299-68.2008.811.0007

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Carlos Mendes dos Santos

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

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

OAB:7.901-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Intime-se a parte autora, na pessoa do seu patrono, para que no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste-se acerca da discordância do cálculo 

apresentado (fl.163v),conforme preconiza o artigo 10 do Código de 

Processo Civil.

 Intimem-se as partes para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifestem sobre o seu interesse na produção de outros meios de provas 

em direitos admitidos.

Após, conclusos.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1000141-71.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL LUIZA PEGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/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 SENTENÇA Numero do Processo: 1000141-71.2018.8.11.0007 

REQUERENTE: RAQUEL LUIZA PEGO REQUERIDO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A Vistos. Trata-se de Ação de Liquidação de Sentença 

pelo procedimento comum ajuizada por RAQUEL LUIZA PEGO em face de 

YMPACTUS COMERCIAL LTDA, ambos qualificados nos autos. Alega a 

parte autora, que desembolsou R$ 6.000,00 (seis mil reais) para fins de 

adquirir 2 (duas) cotas AdCentral Family. Segue afirmando, que investiu 

todas as suas economias nas aludidas contas e pretende ser ressarcida 

por meio do bloqueio judicial dos bens e valores da empresa requerida, 

efetuado pelo Juízo de Rio Branco-AC, nos autos da Ação Cautelar 

Inominada de nº 0005669- 76.2013.8.08.001 e Ação Civil Pública nº 

0800224- 44.2013.8.01.0001 – 2ª Vara Cível. Suscitando vários preceitos 

legais, ao final requer a concessão dos benefícios da assistência 

Judiciária Gratuita; a inversão do ônus da prova, para que seja 

determinado à Requerida a apresentação de todos os dados, relatórios e 

extratos dos ganhos, valores investidos, tipos de bônus, saques, 

utilização de saldo para pagamento de faturas, bem como todas as datas 

das transações, inclusive de ingresso e ativação na rede,; seja prolatada 

sentença fixando o “quantum debeatur, de forma a permitir o início do 

cumprimento de sentença, devendo ser levado em consideração a 

correção monetária e juros fixados nos autos da ação civil pública; a 

determinação à requerida para exibição de documentos (contrato da 

autora, bem como planilhas demais documentos que estejam em sua 

posse para devida comprovação do vinculo entre o autor e réu). Sob o Id 

nº 11439995, foi determinada a emenda à inicial, com o fim de comprovar a 

existência de relação jurídica entre as partes, mediante prova do 

pagamento efetuado e a comprovação da insuficiência de recursos, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Devidamente intimada, a autora 

apresentou, intempestivamente, holeriths e “prints” do sistema interno da 

requerida e que não têm qualquer documento atinente à relação contratual, 

os quais somente podem ser obtidos por meio de acesso ao sistema 

interno da requerida, denominado como “back office”. É o relatório. 

DECIDO. Compulsando os autos, constato ausente uma das condições da 

ação, a legitimidade da autora para propor a presente ação de liquidação 

individual da sentença coletiva, proferida na ação civil pública n° 

0800224-44.2013.8.01.0001, que tramitou no Estado do Acre em desfavor 

da ora requerida. Isso porque, a simples indicação dos logins junto à 

exordial não comprovam a sua legitimidade para ingressar com a presente 

ação. Tampouco a apresentação de prints do sistema, embora com o 

nome da requerida, não demonstram que há direito na restituição. Desta 

feita, não demonstrou a parte autora a existência de relação jurídica entre 

as partes, ou seja, a sua condição de credora, conforme preceitua o art. 

509, do CPC, condição esta, indispensável para a propositura da 

liquidação de sentença pleiteada pela parte autora. Acerca do ônus da 

necessidade de comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, 

colaciono os seguintes julgados. Verbis: “AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA COLETIVA - PETIÇÃO INICIAL - LIQUDAÇÃO POR 

ARBITRAMENTO - INDEFERIMENTO - PROCESSO - EXTINÇÃO - CARÊNCIA 

DA AÇÃO - GRATUIDADE DA JUSTIÇA - REQUISITOS - PROVA. A parte 

autora que não prova ou revela indício do direito alegado, tendo em vista 

os limites da sentença coletiva que pretende liquidar por arbitramento, é 

carecedora da ação de liquidação por ilegitimidade ativa e falta de 

interesse processual, porquanto não provada, por ora, a necessidade de 

acionamento do Judiciário, dando causa ao indeferimento da inicial e 

extinção do processo sem resolução de mérito. O pedido de concessão 

dos benefícios da gratuidade da justiça deve ser tutelado, ante a prova 

dos requisitos necessários de alcance. (TJ-MG - AC: 10352160007055001 

MG, Relator: Saldanha da Fonseca, Data de Julgamento: 15/08/0016, 

Câmaras Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 26/08/2016). 

AÇÃO CIVIL PÚBLICA. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. A 

declaração de insuficiência de recursos constitui presunção juris tantum 

de que o requerente se amolda no conceito legal de necessitado, 

podendo, todavia, ser mitigada diante do caso concreto, havendo 

elementos que demonstrem razoável aparência de sua capacidade 

financeira. Os particulares lesados abrangidos pela eficácia subjetiva da 

Ação Civil Pública nº 0800224-44.2013.08.01.0001 podem propor as 
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liquidações individuais, trazendo para si, não obstante, o ônus de 

comprovar a legitimidade para a propositura da liquidação, através de 

lastros mínimos, sob pena de reconhecimento da ilegitimidade ativa. 

Havendo nos autos comprovantes de pagamentos em favor da ré, deve 

ser anulada a sentença que indeferiu de plano a peça de ingresso. (TJ-MG 

– AC: 1.0352.16.001044-8/001, 14ª Câmara Cível, Rel. Des. Estevão 

Lucchesi, Data de publicação 16/09/2016). PROCESSUAL CIVIL. 

APELAÇÃO. LIQUIDAÇÃO POR ARTIGO. AÇÃO COLETIVA. TELEXFREE. 

EMENDA À INICIAL. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO DE PLANO. 

PESSOA FÍSICA. PRESUNÇÃO. DEFERIMENTO NESTA INSTÂNCIA. 

DOCUMENTOS IMPRESCINDÍVEIS À COMPROVAÇÃO DO PLEITO INICIAL. 

AUSÊNCIA. INDEFERIMENTO DA INICIAL. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. 

1. O investimento pela parte autora em pirâmide financeira, não basta para 

afastar a presumida hipossuficiência juridica que afirma bem como o 

patrocínio da causa por advogado particular, a teor do art. 99, §§ 3º e 4º, 

do Código de Processo Civil. 3. Na espécie, adequada a sentença que 

indeferiu a petição inicial de vez que embora facultado à parte autora 

emendar à petição inicial com documentos indispensáveis à comprovação 

do pedido inicial, esta não colacionou elementos probatórios mínimos. 3. 

Recurso provido, em parte. (TJ-AC - Apelação APL 

07105100520158010001 AC 0710510-05.2015.8.01.0001, Data de 

publicação: 24/02/2017). LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EMENDA À INICIAL 

– ART. 321 CPC/15 (ART. 284, CPC/73) – DECURSO DE PRAZO – 

DESCUMPRIMENTO – INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL – AUSÊNCIA 

DE PROVA MÍNIMA DO VÍNCULO ENTRE AS PARTES - SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. A determinação de emenda da inicial 

tem lugar no momento que o magistrado verifica que a petição não 

preenche os requisitos exigidos pela lei processual, ou que apresenta 

defeitos e irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, 

devendo a exordial ser indeferida se o autor não cumprir o comando 

judicial. Assim, o descumprimento da ordem de emenda à inicial dá ensejo 

ao seu indeferimento. (TJMT, Ap 158935/2016, DES. CARLOS ALBERTO 

ALVES DA ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado 

em 08/03/2017, Publicado no DJE 14/03/2017).” Sendo assim, não 

atendendo satisfatoriamente a parte autora a determinação de emenda à 

inicial, para o fim de comprovar a condição de credora da executada, 

carreando elemento mínimo de comprovação do crédito (ônus da parte 

autora), concluo não ter demonstrado a legitimidade para manejar a 

presente liquidação, o que enseja a extinção do feito sem resolução do 

mérito. Ex positis, diante da ilegitimidade ativa apontada, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a petição 

inicial e, em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso I, do mesmo 

Codex. CONDENO a parte autora às custas processuais e SUSPENDO a 

sua exigibilidade na forma do artigo 98, § 3º, do citado dispositivo legal, 

vez que defiro a gratuidade da justiça. Publique-se. Registre-se. Intime-se 

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

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

Floresta, 06 de agosto de 2018. Janaína Rebucci Dezanetti Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 153610 Nr: 2879-83.2017.811.0007

 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: Tony Atacado e Distribuidor de Secos e Molhados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

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

OAB:4754/MT, Vinicius Manoel - OAB:19532-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos, com resolução do 

mérito, com base no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Custas processuais já recolhidas, pelo que condeno a parte 

Embargante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, 

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

causa.Intimem-se.Certificado o trânsito em julgado, translade-se cópia aos 

autos executivos e, caso não haja a solicitação de cumprimento de 

sentença em 30 (trinta) dias, remetam-se os autos ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 92167 Nr: 697-37.2011.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Brasil Telecom Celular S.A

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denner de Barros e 

Mascarenhas Barbosa - OAB:13245-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allison Akerley da Silva - 

OAB:8930/MT

 Vistos.

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

manifeste acerca do petitório e docs. de fls. 399/466 e conclusos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 50914 Nr: 3622-45.2007.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Werner Sheel, Luis Felipe Lammel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio de Luca - Espolio, Claudinéia Luca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aline Oliveira Lammel - 

OAB:14259-B, Luís Felipe Lammel - OAB:7133/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

1) Pleiteia o exequente a realização de penhora, via Sistema RENAJUD, de 

veículos registrados em nome da parte executada.

Pois bem. O RENAJUD é um sistema em que se propicia a realização de um 

bloqueio no cadastro dos veículos em nome do proprietário, porém, não 

serve à realização de penhora, já que em caso de bens móveis a penhora 

deve ser concreta e não simplesmente no sistema.

Sendo assim, INDEFIRO o pleito de fl. 535 para penhora junto ao RENAJUD.

2) Por outro lado, nesta oportunidade realizo consulta, via sistema 

RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência de veículos 

registrados em nome do executado, conforme extrato em anexo.

Juntada referida informação, constando veículo em nome da parte 

executada, INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

carrear aos autos avaliação do(s) veículo(s) porventura encontrado(s), 

por meio dos órgãos oficiais ou anúncios de venda divulgados nos meios 

de comunicação, nos termos do art. 871, IV, do CPC.

3) Com o aporte do determinado no item “2”, EXPEÇA-SE mandado de 

penhora do bem encontrado, a ser cumprido no endereço constante nos 

autos, nomeando-se a parte executada como depositária fiel deste e 

intimando-a da penhora e avaliação, esta, apresentada pelo exequente.

4) Não havendo penhora, INTIME-SE a parte credora para que adote as 

providências cabíveis, no prazo de 15 (quinze) dias.

5) Lado outro, transcorrido o prazo do item “2” sem o aporte do 

determinado, CERTIFIQUE-SE e façam-se os autos conclusos.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 165262 Nr: 1648-84.2018.811.0007

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benedita Izabel Correa Molina Trindade, Romero Molina 

Trindade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato-Grossense-Sicredi Norte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifica-se que a decisão de fl. 53 foi cumprida 

parcialmente pelo embargante, eis que tão somente apontou o valor do 

débito que entende correto devidamente discriminado, contudo restando 

incorreto o valor da causa.

Assim, INTIME-SE o embargante para que, no PRAZO IMPRORROGÁVEL 

de 15 (quinze) dias, cumpra integralmente a decisão de fl. 53, apontando o 
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valor equivalente ao DÉBITO CONTROVERSO, o qual deverá constar no 

valor da causa. Ainda, verificada a necessidade deverá o embargante 

complementar o quantum referente às custas processuais, sob pena de 

indeferimento.

Após, conclusos para deliberação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 117244 Nr: 5349-92.2014.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Benedita Izabel Correa Molina Trindade, 

Romero Molina Trindade

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

OAB:12113-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:4.136-A

 Vistos.

 Defiro o pedido de indisponibilidade de ativos financeiros, nos termos do 

art. 854, do Código de Processo Civil.

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

indisponibilidade de ativos financeiros existentes em nome do(s) 

executado(s) até o valor indicado à fl. 28 v.

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

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

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes.

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

ou, na ausência, pessoalmente, por via ele¬trônica ou carta direcionada 

ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos autos, para 

eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias.

Infrutífera a ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se a 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.

Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC.

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

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações.

Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 122937 Nr: 1199-34.2015.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tony Com de Tabacos Ltda, Romildo Nunes da 

Silva, Antonio Furini

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 do sistema, que deverão ser, desde logo, liberados, intime-se a parte 

exequente para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo 

de 10 (dez) dias.Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias e o 

prazo de 30 (trinta) dias para a oposição dos embargos à execução fiscal, 

certifique-se e voltem-me conclusos.Acaso haja impugnação, na forma do 

art. 854, §3º, do Código de Processo Civil, tornem os autos conclusos com 

urgência para ulteriores deliberações.Outrossim, restando infrutífera a 

tentativa de penhora online, defiro o pedido de consulta, via sistema 

RENAJUD, com o escopo de verificar acerca da existência de veículos 

registrados em nome da parte executada, conforme extrato em anexo.Em 

sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo de 5 

(cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a penhora, 

indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como depositário 

do bem.De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente 

para manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 107689 Nr: 3085-39.2013.811.0007

 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: SGD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Édna Aparecida Lopes - 

OAB:24339/0 MT, Jean Carlo Stavarengo - OAB:21713/O-MT, 

Rosangela Pendloski - OAB:3256/MT, Valter Stavarengo - 

OAB:11665/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, com fundamento no art. 226, § 6º da Constituição 

Federal, com a redação alterada pela Emenda Constitucional nº 66/2010, 

DECRETO O DIVÓRCIO de por Sebastião Garcia Dutra em face de Ester 

Alves Cordeiro dos Santos e JULGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.Após o trânsito em julgado, expeça-se mandado para averbação da 

sentença à margem do assento de casamento no Cartório competente (fl. 

10), solicitando a remessa ao Juízo de via do documento devidamente 

registrada.Inexistente a condenação da requerida ao pagamento de 

custas e despesas processuais, eis que a si concedo o benefício da 

Gratuidade de Justiça e ausente sua condenação ao pagamento de 

honorários sucumbenciais, eis que trata-se de ação necessária e não 

houve oposição ao pedido. Após as providências necessárias, 

arquivem-se os autos com as devidas baixas.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 67799 Nr: 762-66.2010.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. Boraczynski ME, Izabel Regina 

Boraczynski

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

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 68, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter a última declaração de 

imposto de renda da executada. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 14405 Nr: 2248-04.2001.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIdS, NFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a preclusão da decisão de fls.134/135, nesta data realizo 

o desbloqueio do valor encontrado via sistema BACENJUD, cf. extrato em 

anexo.

 Outrossim, defiro o pedido de consulta, via sistema INFOJUD e RENAJUD, 

com o escopo de verificar acerca da existência bens e/ou valores e 

veículos registrados em nome da parte executada, conforme extrato em 

anexo.

Em sendo encontrados bens, manifeste-se a parte exequente, no prazo 

de 5 (cinco) dias, requerendo e providenciando o necessário para a 

penhora, indicando, ainda, se deseja a remoção, permanecendo como 

depositário do bem.

De outro lado, caso reste infrutífera, intime-se a parte exequente para 
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manifestar, em 05 (cinco) dias, indicando bens da parte executada 

passíveis de penhora.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 97008 Nr: 5516-17.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.V.T Rodrigues, Edite Vieira Teixeira 

Rodrigues

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 44, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as três últimas declarações 

de imposto de renda das executadas. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 141903 Nr: 4005-08.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados Norte Mato- Grossense- Sicredi Norte/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT, Elaine Alves Marçal - OAB:19.483/MT, Hugo Roger 

de Souza Almeida - OAB:16285/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de execução por quantia certa proposta pela COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS NORTE 

MATO-GROSSENSE – SICREDI NORTE/MT em face de JOÃO DE FREITAS, 

ambos qualificados nos autos.

Entre um ato e outro, as partes apresentaram acordo entre elas 

entabulado (fls. 55/57).

É o relatório.

HOMOLOGO para que produza os seus jurídicos e legais efeitos o acordo 

celebrado entre as partes, fls. 55/57 e SUSPENDO o presente feito até o 

decurso do prazo para o integral cumprimento do acordo.

Após o decurso do prazo acordado, INTIME-SE o exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, informar aos autos se houve o integral 

cumprimento do acordo, sob pena de se interpretar o silêncio como 

resposta positiva.

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 99116 Nr: 7183-38.2011.811.0007

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Brasileiro do Meio Ambiente dos Recursos 

Naturais - IBAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. C. Pedro Madeiras M.E, Antonio Carlos 

Pedro

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

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 50, através de consulta ao sistema INFOJUD de 

informações financeiras, com escopo de obter as três últimas declarações 

de imposto de renda dos executados. Ainda, destaco que, a consulta será 

realizada em gabinete, cuja resposta será anexada aos autos.

O processo deverá tramitar sob segredo em virtude da juntada de dados 

sigilosos dos executados, devendo a Secretaria promover as devidas 

retificações aos autos, inclusive perante o Sistema Apolo.

Com a juntada das informações, INTIME-SE a parte exequente para se 

manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 101419 Nr: 3056-23.2012.811.0007

 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): Transportadora Turella Ltda Me - Transturella, 

Doraci Turella

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

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

OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Alves da Silva - 

OAB:19004, Simone Carol Batista de Araújo - OAB:23132

 Vistos.

1-Proceda a inclusão do advogado subscrito à fl. 192 junto ao sistema 

Apolo e à capa dos autos.

2-Intime-se a parte exequente para que no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste acerca do petitório de fl.192 e conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 136311 Nr: 1008-52.2016.811.0007

 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: Paulo Sergio Colombo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Estado de Saúde de Mato 

Grosso, Estado de Mato Grosso

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

OAB:10865/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

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

manifestarem-se acerca do interesse na produção de outros meios de 

provas, justificando a sua pertinência.

Às providências. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 59098 Nr: 3687-06.2008.811.0007

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

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

Ltda, Valdemir José Dobri, Carlote Prediger Dobri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julian Davis de Santa Rosa - 

OAB:6998/MT

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

OAB:5476/MT, Elisabete Aparecida da Silveira Araújo da Silva - 

OAB:8341-MT

 Vistos.

Proceda a Secretaria da Vara a atualização do endereço da parte 

exequente indicado à fl.161 junto ao Sistema Apolo.

 Intime-se a parte exequente para que, no prazo de 15 (quinze) apresente 

a planilha atualizada do débito e conclusos para análise do pedido retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Rebucci Dezanetti

 Cod. Proc.: 131006 Nr: 5694-24.2015.811.0007

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Chalé Deposito e Comércio de Madeiras LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gustavo Mazon
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz angelo Pipolo - OAB:72814

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ISTO POSTO, JULGO IMPROCEDENTES os Embargos Monitórios, com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do CPC.Diante da 

sucumbência, fixo honorários pelo Embargante, no importe de 10% (dez 

por cento) da condenação, bem como condeno o Embargante a restituir ao 

Embargado o pagamento das custas processuais.Intimem-se.Após o 

trânsito em julgado, e caso haja expresso requerimento do 

Embargado/Autor, expeça-se MANDADO DE EXECUÇÃO quanto ao valor 

sob cobrança, devidamente atualizado, nos termos do artigo 702, §8º do 

CPC.Não havendo o requerimento de cumprimento de sentença no prazo 

de 30 (trinta) dias decorridos do trânsito em julgado, remetam-se os autos 

ao arquivo, com as devidas baixas e cautelas.

4ª Vara

Intimação

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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). Certifico ainda 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.

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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. 
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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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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

Intimação 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)

 

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 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000106-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)
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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)

 

Certifico que procedo a intimação do 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.

Intimação 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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000294-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA CONDE COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL GILDO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO MARCATTO CIRINO OAB - MT0007835S-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000294-41.2017.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANA CONDE COSTA 

REQUERIDO: MANOEL GILDO DA SILVA 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, 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: 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001932-12.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERNANDO BASSETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VITOR RONDON BORGES DE CAMPOS OAB - MT0013142A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL SANTOS ALBERTTI OAB - PR0044655A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001932-12.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE FERNANDO BASSETO 

REQUERIDO: EUCATUR-EMPRESA UNIAO CASCAVEL DE TRANSPORTES 

E TURISMO LTDA Vistos. Trata-se de Embargos de Declaração com 

pedido de efeito infringente interposto por EUCATUR-EMPRESA UNIAO 

CASCAVEL DE TRANSPORTES E TURISMO LTDA, alegando omissão 

havida na sentença de ID nº. 12813645. É o necessário. DECIDO. Em 

análise percuciente dos autos constato que a pretensão da Embargante 

não prospera. Alega o embargante que a sentença guerreada deixou de 

considerar a explanação abordada no item 4 da contestação, que diz 

respeito ao limite estabelecido pelo Decreto nº. 2521/98 no que atine a 

reparação por prejuízo material suportado pelo passageiro. Analisando o 

decisório combatido vê-se que sobre a legislação aplicável ao caso 

constou expressamente: “Na espécie, trata-se de relação jurídica na qual 

deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista a 

adequação das partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, 

caput, e art. 3º, caput, do diploma legal em alusão. Cuidando-se de relação 

de consumo, a responsabilidade da ré por eventual dano causado ao 
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consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o seu § 3º, do referido Código”. Isso 

porque ao contrario do que pretende a requerida o Código de Defesa do 

Consumidor deve prevalecer ao Decreto declinado. Valho-me da ocasião 

para consignar que as empresas privadas concessionárias de serviço 

público, como é o caso da ré, tem seu sistema de responsabilidade 

previsto no art. 37, §6º da Constituição Federal. Os contratos de 

transporte, após a vigência do Código Civil de 2002, passaram a ser 

regulados pelo referido diploma que, a partir do seu art. 734, dispõe sobre 

o transporte de pessoas. Neste caso, o sistema de responsabilidade se 

coaduna com aquele previsto na norma constitucional antes referida. Uma 

vez configurada relação de consumo entre o passageiro e o 

transportador, como no caso dos autos, incidem, ainda, as disposições 

contidas no Código de Defesa do Consumidor. A propósito da questão, o 

Superior Tribunal de Justiça tem manifestado entendimento julgando serem 

plenamente aplicáveis as normas contidas no referido diploma legal aos 

casos de falha na prestação do serviço de transporte. Neste sentido: 

“RESPONSABILIDADE CIVIL. TRANSPORTADOR. LIMITAÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. CONVENÇÃO DE 

VARSÓVIA. EDITADA LEI ESPECÍFICA, EM ATENÇÃO À CONSTITUIÇÃO 

(ART. 5º, XXXII), DESTINADA A TUTELAR OS DIREITOS DO CONSUMIDOR, 

E MOSTRANDO-SE IRRECUSÁVEL O RECONHECIMENTO DA EXISTÊNCIA 

DE RELAÇÃO DE CONSUMO, SUAS DISPOSIÇÕES DEVEM PREVALECER. 

[...]. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.” (Recurso Especial. nº. 

169000, Superior Tribunal de Justiça, 3ª turma, Rel. Min. Paulo da Costa 

Leite, Julgado em 04/04/2000). Em que pese a especialidade do Decreto 

nº. 2.521/98 e a Resolução nº. 1.432/06 da Agência Nacional de 

Transportes Terrestres – ANTT, esta não subsiste à maior especialidade 

do Código de Defesa do Consumidor, porquanto tal diploma tem raiz 

constitucional expressa como garantia fundamental no art. 5º, XXXII da CF. 

Conforme a doutrina: “Assim como não há limite para a responsabilidade 

civil do Estado, igualmente não o há para a das concessionárias e 

permissionárias de serviços públicos, que emana da mesma fonte. A 

perda da eficácia das aludidas normas limitativas foi reafirmada com a 

promulgação do Código de Defesa do Consumidor.” (GONÇALVES, Carlos 

Roberto. Direito Civil Brasileiro – De acordo com o Novo Código Civil 

Brasileiro/Lei n. 10.406, de 10-1-2002. São Paulo: Saraiva, 2004, v. III, p. 

457). Desse modo, tenho que o quantum fixado a titulo de reparação pelo 

dano material suportado pelo autor merece ser mantido. Ante o exposto, 

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no id n.º 

12991280, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei nº. 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Mariana Kunz Granado Petrucci Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

27 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: 1002104-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA NOIA SCHIRSNER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINA APARECIDA LOPES OAB - MT24339/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002104-17.2018.8.11.0007 REQUERENTE: RENATA NOIA SCHIRSNER 

REQUERIDO: CAB ALTA FLORESTA LTDA Vistos. INTIME-SE a parte 

autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, EMENDAR a petição inicial, a fim 

de esclarecer seu pedido de tutela antecipada, eis que a parte autora não 

possui relação de inquilinato com a parte requerida para que possa ser 

despejada, sob pena de indeferimento da petição inicial. No mesmo prazo, 

junte-se ao feito o histórico dos últimos 12 (doze) meses relativos ao 

consumo de água e esgoto. Intimem-se. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 17 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011244-58.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO VOLPE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011244-58.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: FERNANDO VOLPE DOS 

SANTOS EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos. Analisando o processo 

eletrônico verifico que os embargos à execução foram julgados 

improcedentes e decorreu o prazo sem interposição de recurso (Evento 

nº 16083925). A parte credora requer a liberação do valor depositado em 

Juízo pelo devedor e informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta no Id nº. 14106190. Ante o exposto, converto o depósito 

judicial em pagamento e JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

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

sentença (Prov. Nº 68/2018-CNJ|) 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 da parte autora, 

observando-se os dados bancários informados no ID nº 14106190. 

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, 16 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: 1000957-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELLA TARSITANO ARMOA BELUCIO GAETANO OAB - MT23686/O 

(ADVOGADO)

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000957-53.2018.8.11.0007 REQUERENTE: LUIS AUGUSTO CUISSI 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Relatório dispensado em face 

do permissivo do art. 38 da Lei n°. 9.099/95. A solução amigável do 

conflito (ID nº. 13996990) está em consonância com a legislação 

pertinente. Ante o exposto, HOMOLOGO a transação celebrada entre as 

partes, e JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Dispensada a intimação das partes e 

patronos, conforme artigo 914 da CNGC/MT. Aguarde-se o exaurimento do 

prazo estabelecido para pagamento, nos termos do artigo 915 da CNGC, e 

após, arquive-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, 11 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000730-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FABIO MAZUREK (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DHEIMISSON SOUSA COIMBRA (EXECUTADO)

 

C E R T I D Ã O Procedo a intimação do Exequente, do inteiro teor da 

certidão do Sr. Oficial de Justiça no ID – 14549019, bem como para 

requerer o que entender adequado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de extinção e arquivamento do feito. Alta Floresta, 6 de agosto de 

2018 Maria Izabel dos Anjos Olsen

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-20.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCIO DO NASCIMENTO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE CONFECCOES ZEFERINO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO SILVEIRA OAB - MT12963/O (ADVOGADO)

 

Certifico que os Embargos de Declaração apresentados no ID 14564071, 

são tempestivos. Certifico ainda que procedo a intimação da parte autora, 

do inteiro teor dos Embargos, bem como, para querendo se manifestar no 

prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000141-08.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE APARECIDA TAUFER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO OAB - MT0005026A-N 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO OAB - MT0011099A 

(ADVOGADO)

PAULO ROBERTO VIGNA OAB - SP0173477A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000141-08.2017.8.11.0007 REQUERENTE: DANIELE APARECIDA TAUFER 

REQUERIDO: BANCO DO ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL SA, 

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Vistos. 

Inicialmente, RECEBO o recurso inominado apresentado pela parte 

requerida no Id nº 9290681. Por outro lado, INDEFIRO o pedido de justiça 

gratuita apresentado pela autora (recorrente) através do ID nº. 13396807, 

pois não está demonstrado que não possui condições de arcar com as 

custas do processo, sem prejuízo do sustento próprio e de sua família, e, 

por outro lado, os indícios decorrentes de sua situação socioeconômica 

indicam a possibilidade de pagar as custas, sobretudo porque a autora se 

qualificou como médica e constituiu advogado particular no processo, 

demonstrando capacidade econômica para pagamento das custas. 

INTIME-SE a recorrente/autora 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, 6 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: 1001600-45.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA THAIS SABINO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA OAB - MT19004/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001600-45.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA THAIS SABINO DE 

SOUZA EXECUTADO: GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

INSTITUTO PERNAMBUCANO DE ASSISTENCIA E SAUDE Vistos. A fim de 

evitar futura alegação de nulidade processual e diante da certidão 

exarada através do ID nº 13244569, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço da parte ré INSTITUTO 

PERNAMBUCANO DE ASSISTÊNCIA A SAÚDE, para que seja procedida 

sua intimação. CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 6 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: 1002950-68.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (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: 

1002950-68.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Certificado o 

decurso do prazo sem que tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública e devidamente corrigido o cálculo apresentado pelo 

exequente, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor na 

petição de ID nº 13160515. 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. 

Intime-se. Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 9 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: 1000816-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

IGOR ILARIO VERISSIMO DA SILVA (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: 

1000816-34.2018.8.11.0007 REQUERENTE: IGOR ILARIO VERISSIMO DA 

SILVA 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 – 

Mérito No mérito, afirma o autor que contratou com a ré serviços de 

telefonia no importe de R$ 39,00 (trinta e nove reais) mensais fixo, 

entretanto, passou a receber cobranças no importe de R$ 100,00 (cem 

reais), razão pela qual procurou a ré para cancelar o contrato. Sem 

esclarecer os termos do cancelamento afirma que teve o nome 

indevidamente lançado no rol de inadimplentes, apontando débito no 

importe de R$ 132,63 (cento e trinta e dois reais e sessenta e três 

centavos), correspondente ao contrato nº. 0279330719, e conclui 

aduzindo que está pagando por um serviço viciado e inadequado para o 

fim que se destina, pretendendo a declaração da inexistência do débito e 

reparação por dano moral. 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. Primeiramente, 
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consigno 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 forma eficiente (artigo 22 do CDC), sendo 

que a prestação de serviços fora destas condições caracteriza ato ilícito 

(TJMT 24836/2011,  TJRS 70055210058,  TJMT TRU 

284817020128110001/2013 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.). Ademais, analisando 

referidos documentos encartados pela ré vê-se que as faturas 

correspondem ao período de setembro, outubro e novembro de 2016, 

enquanto a inscrição em testilha indica que o débito venceu aos 

26/09/2016, portanto, as faturas apresentadas são posteriores a 

negativação. 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. Desse modo, verifica-se que as 

faturas apresentadas não correspondem ao valor da negativação, bem 

como que, não estão acompanhadas de contrato para tal período, não 

comprovando a legalidade da inscrição do nome do autor em cadastro de 

inadimplente. 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 

declarado em decisão de ID nº. 12539518. 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. 

Entrementes, o Código de Defesa do Consumidor prevê que: Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 3º - O 

fornecedor de serviços só não será responsabilizado quando provar: I – 

(...); II - a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Havendo inscrição 

do nome da parte autora em cadastro de inadimplente em razão de dívida 

cuja existência não resta comprovada, evidencia-se a ilegalidade da 

anotação. O nexo de causalidade do ilícito perpetrado pela parte ré se 

configura na ligação entre a má prestação de serviço, caracterizada na 

desídia da empresa de não confirmar a persistência do débito antes de 

encaminhar a conta ao cadastro de inadimplente, reclamando sua 

responsabilização por eventuais prejuízos suportados pelo consumidor. 

Desse modo, configurada a responsabilidade da requerida quanto ao dano 

sofrido pelo consumidor em decorrência da inscrição indevida em 

cadastro de inadimplentes. Sobre a comprovação dos morais em 

decorrência de inscrição indevida por ilegalidade da cobrança o STJ é 

uníssono no entendimento que segue: “Nos casos de protesto indevido de 

título ou inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, o dano moral 

se configura in re ipsa, isto é, prescinde de prova, ainda que a prejudicada 

seja pessoa jurídica”. (STJ. AgRg no RAI n° 1.420.027 - BA 

(2011/0113866-4) — Rel. Ministro Sidnei Beneti, J. em: 20.09.2011). 

Ocorre que 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”. Considerando que o extrato 

apresentado pelo autor não indica a data da inclusão da negativação (ID 

nº. 12596723) realizada consulta por este juízo (DOCUMENTO INCLUSO) 

constatou-se que a inscrição objeto da ação fora inserida aos 31/12/2017, 

havendo outros três apontamentos, sendo um deles anterior ao versado 

no presente feito, inserido aos 15/11/2016, indicando débito de R$ 143,77, 

vencido em 01/10/2016 (também incluído no extrato apresentado pelo 

autor – ID nº. 12596723). Quanto à legitimidade ou não da inscrição 

anterior o autor não apresentou maior explanação, se limitando a arguir a 

inaplicabilidade da súmula no preambulo do pedido inicial. Impende anotar 

que efetuada busca com o uso do CPF do autor junto ao sistema PJE não 

constatou-se a existência de outra ação visando a declaração de 

ilegitimidade do apontamento anterior. Desse modo, aplicável ao caso em 

comento a Súmula alhures transcrita. 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). Nessa linha de inteleção, improcedente o dano 

moral. II – 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$ 132,63 (cento e trinta e dois reais e sessenta 

e três centavos), correspondente ao contrato nº. 0279330719, objeto da 

inscrição em cadastro de inadimplente. Em tempo, JULGO IMPROCEDENTE 

o pedido de indenização por dano moral, 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, 

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: 1000412-80.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BAUMGARTEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000412-80.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DANIELE BAUMGARTEN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Considerando o pagamento 

voluntário realizado pela parte requerida (ID nº 13812195), bem como a 

concordância da parte autora quanto ao valor depositado, INTIME-SE o 

requerido para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de levantamento 

de valor (Prov. 68/2018-CNJ). Em caso de concordância tácita ou 

expressa, 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, observando-se os dados bancários fornecidos através do 

ID nº 13856672. 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, 16 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000390-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LESLEI RODRIGUES DE CARVALHO (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: 

1000390-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: VIVO S.A. EXECUTADO: LESLEI 

RODRIGUES DE CARVALHO Vistos. Considerando que a parte executada 

já foi intimada para efetuar o pagamento do valor exequendo, indefiro o 

pedido formulado pela parte exequente no Id. num. 13497350. Intime-se a 

parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o cálculo 

atualizado, conforme determinação anterior (Id. num. 11509448), bem 

como requerer o que entender de direito, sob pena de extinção. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 12 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001022-19.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SHAREN DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - 

ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO DE GODOI MATOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001022-19.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SHAREN DISTRIBUIDORA DE 

PRODUTOS PARA REFRIGERACAO LTDA - ME EXECUTADO: RODRIGO DE 

GODOI MATOS Vistos. Indefiro o pedido formulado pelo credor constante 

do ID. 13168059, a fim de que este Juízo diligencie com o escopo de obter 

informações sobre o atual endereço do requerido, eis que trata-se de 

diligência que compete à parte e não ao Estado-Juiz. Ademais, a diligência 

pretendida pelo autor não coaduna com os critérios norteadores dos 

Juizados Especiais, sobretudo com os princípios da celeridade e da 

simplicidade. Assim, INTIME-SE o autor para, em 05 (cinco) dias, indicar o 

atual endereço do requerido, sob pena de arquivamento do processo. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 16 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: 1002650-72.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL TORQUATO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE VALNIR TEXEIRA OAB - MT0003624S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002650-72.2018.8.11.0007 REQUERENTE: DANIEL TORQUATO DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando que o 

comprovante de endereço não está no nome da parte autora e não 

acompanhou o pedido inicial qualquer documento que comprove ser a 

mesma proprietária ou residente no imóvel constante do referido 

comprovante, intime-se a requerente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

emendar a inicial, sob pena de extinção da ação sem resolução do mérito. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011132-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BARBOSA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011132-55.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ANTONIO TAVARES 

EXECUTADO: ELIAS BARBOSA 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 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 o 

veículo anteriormente localizado que não encontra-se mais na posse do 

devedor, consoante extrato anexo. 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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010555-48.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

SONIA MARIA VILAR CASALE (EXECUTADO)

JOSE HENRIQUE CASALE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010555-48.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: SERGIO ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, 

JOSE HENRIQUE CASALE, SONIA MARIA VILAR CASALE 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 foram encontradas 

inúmeras restrições sobre os veículos existentes em nome da executada 

Neon Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda, fato este que inviabiliza a 

penhora e a expropriação do bem. Quanto aos demais executados, não 

foram localizados veículos, conforme extrato anexo. Intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000307-40.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANI VARIANI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ADILSON BENETTE DE OLIVEIRA OAB - MT18029/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WMB COMERCIO ELETRONICO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Andre de Almeida Rodrigues OAB - MG74489 (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 14562024, para 
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manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001640-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID ROCHA DE CASTRO (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: 

1001640-27.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO SERGIO DA SILVA 

EXECUTADO: INGRID ROCHA DE CASTRO Vistos. Antes de apreciar o 

pedido de ID nº 13319993, intime-se a parte exequente para, em cinco 

dias, apresentar o demonstrativo atualizado do débito exequendo. 

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: 1001716-51.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(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: 

1001716-51.2017.8.11.0007 REQUERENTE: JOSIEL OLIVEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos. Remeta-se o processo eletrônico ao Contador 

Judicial para elaboração do cálculo atualizado do débito. Após, venham 

conclusos para análise do pedido constante no ID nº 12717165. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011301-42.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CANTONI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO ASMAR (EXECUTADO)

MARCELO ASMAR (EXECUTADO)

SILVANA DE ARAUJO (EXECUTADO)

EDUARDO ASMAR (EXECUTADO)

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO ROGERIO BONFIM MELO OAB - SP0128462A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011301-42.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: LUIZ CANTONI EXECUTADO: 

IMPORT EXPRESS COMERCIAL IMPORTADORA LTDA Vistos. DEFIRO o 

pedido de inclusão do grupo econômico no polo passivo da presente 

execução. Assim, INTIMEM-SE as partes executadas pertencentes ao 

referido grupo econômico 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). Para 

cumprimento da determinação supra, deverão ser observados os dados 

fornecidos pela parte autora através do ID nº 12465347. 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. Cumpridas as 

determinações acima, voltem conclusos para análise dos demais pedidos. 

Cumpra, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 5 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: 1000454-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIENE MONTE RICARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do credor para, em cinco dias, indicar 

bens passíveis de penhora, sob pena de extinção da ação.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002126-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SELMA GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002126-75.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: MARIA SELMA GOMES 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 Execução de Sentença 

Arbitral distribuída perante o Juizado Especial Cível. É cediço que os 

Juizados Especiais Cíveis possuem competência para promover a 

execução dos seus julgados, nos termos do artigo 3º, §1º, I, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: “Art. 3º (...) § 1º Compete ao Juizado Especial 

promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos 

extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado 

o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.” Convém lembrar que a sentença 

arbitral equipara-se à sentença judicial (artigo 31 da Lei nº 9.307/96) e 

constitui título executivo judicial (art. 515, VII, NCPC). Ademais, a 

competência para a execução de sentença arbitral é, conforme o artigo 

516, III, do vigente Código de Processo Civil, do juízo cível competente, 

conforme abaixo transcrito: Art. 516 -. "O cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante: (...) III- o juízo cível competente, quando se tratar de 

sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de sentença 

estrangeira ou de acórdão proferido por Tribunal Marítimo." Assim, sem 

sombra de dúvida o Juizado Especial Cível é incompetente para execução 

de sentença arbitral prevista na Lei nº 9.037/96, primeiro porque sua 

competência é limitada à execução dos seus julgados (art. 3º, §1º, I, Lei 

9.099/95) e, segundo, porque há expressa disposição legal atribuindo a 

competência ao Juízo Cível para processamento do cumprimento de 
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sentença arbitral (516, III, NCPC). Veja-se a jurisprudência: “SENTENÇA 

ARBITRAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 31 DA LEI 9307/96. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SUA EXECUÇÃO. Nos 

termos do que preceitua a Lei 9099/95, o Juizado Especial é competente 

para execução de seus julgados. Não o é para a execução de outros 

títulos judiciais, como no caso da sentença arbitral referida na Lei 9307/96. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.” 

(Recurso Cível Nº 71001150556, Segunda Turma Recursal Cível, Rio 

Grande do Sul, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 

22/11/2006) Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, declaro a incompetência do Juízo para processar e julgar a 

presente ação e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da 

Lei nº. 9.099/95. Intime-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

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010395-23.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (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: 

8010395-23.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE GERALDO EXECUTADO: 

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA Vistos. Tendo em vista a preclusão pro 

judicato, resta esgotada a função jurisdicional em primeiro grau de 

jurisdição, de modo que é inviável a análise dos pleitos formulados pelo 

credor no Id nº 14030962. Ressalte-se, apenas a título de esclarecimento, 

que o dispositivo legal mencionado pelo credor na petição retro é 

inaplicável no âmbito do Juizado Especial, o qual possui regramento e 

princípios próprios e, nos termos do disposto no artigo 51, §1º da Lei nº 

9.099/95, "a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes". Assim, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002282-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (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: 

1002282-97.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA DE JESUS LOPES DA 

SILVA EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. 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, 6 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000580-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(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: 

1000580-82.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: MAURO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

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

pagamento da dívida, 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, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000188-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON EDUARDO MODENEZE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELSO REIS DE OLIVEIRA OAB - MT0005476S-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: 

1000188-79.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: WELLINGTON EDUARDO 

MODENEZE DE OLIVEIRA EXECUTADO: UNIFLOR-UNIAO DAS 

FACULDADES DE ALTA FLORESTA 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 
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necessário. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001640-27.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SERGIO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIONE CARMO RAMOS OAB - MT22885/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INGRID ROCHA DE CASTRO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001640-27.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: PAULO SERGIO DA SILVA 

EXECUTADO: INGRID ROCHA DE CASTRO Vistos. Antes de apreciar o 

pedido de ID nº 13319993, intime-se a parte exequente para, em cinco 

dias, apresentar o demonstrativo atualizado do débito exequendo. 

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: 1000934-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON VALERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-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: 

1000934-78.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: AILTON VALERIO EXECUTADO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. INTIME-SE o credor para, em cinco 

dias, apresentar novo cálculo do débito a ser elaborado de acordo com o 

acórdão exarado pela Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000188-79.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON EDUARDO MODENEZE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFLOR-UNIAO DAS FACULDADES DE ALTA FLORESTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que a 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). Certifico ainda 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.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010318-19.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON GHISLERI PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMUALDO JOSE ZALEVSKI OAB - MT0012292A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010318-19.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: EMERSON GHISLERI PEREIRA 

EXECUTADO: JOSE LUIS TEIXEIRA DE ALMEIDA Vistos. INDEFIRO o pedido 

do autor realizado através do ID nº 12155766, eis que foram observados 

os critérios de avaliação estabelecidos no artigo 872 do Código de 

Processo Civil. Assim, INTIME-SE o credor para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, sob pena de extinção e arquivamento da 

presente execução. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Alta 

Floresta/MT, 9 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000934-78.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON VALERIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERSON LUIZ SEVERO OAB - SC0027461A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(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: 

1000934-78.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: AILTON VALERIO EXECUTADO: 

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA Vistos. INTIME-SE o credor para, em cinco 

dias, apresentar novo cálculo do débito a ser elaborado de acordo com o 

acórdão exarado pela Turma Recursal. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001131-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (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: 

1001131-96.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADO: JOSE GABRIEL 

DE SOUZA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar a dívida calculada no Id nº 13204267, sob pena de 

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

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC), bem como para 

efetuar o pagamento das custas processuais (Id nº 11676120). 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. Em caso de inadimplemento das custas processuais e taxa 

judiciária, proceda-se de acordo com as normas da CNGC/MT. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002565-23.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TACIANE FABIANI (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002565-23.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: TACIANE FABIANI EXECUTADO: 

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 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: 8010459-62.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO C. BITENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (ADVOGADO)

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MIGUEL FRANCISCO DE COL (EXECUTADO)

NIPPONFLEX INDUSTRIA E COMERCIO DE COLCHOES LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

LEIDIANNY DE OLIVEIRA GONCALEZ OAB - PR78946 (ADVOGADO)

PATRICIA SAUGO DOS SANTOS OAB - PR0029816A (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a Intimação da parte executada para, no prazo de 

quinze (15) 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010395-23.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GERALDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JANETE DIAS PIZARRO OAB - MT0005471A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010395-23.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: JOSE GERALDO EXECUTADO: 

CIDADE VERDE COMERCIO VAREJISTA DE VEICULOS, MOTOCICLETAS, 

PECAS E ACESSORIOS LTDA Vistos. Tendo em vista a preclusão pro 

judicato, resta esgotada a função jurisdicional em primeiro grau de 

jurisdição, de modo que é inviável a análise dos pleitos formulados pelo 

credor no Id nº 14030962. Ressalte-se, apenas a título de esclarecimento, 

que o dispositivo legal mencionado pelo credor na petição retro é 

inaplicável no âmbito do Juizado Especial, o qual possui regramento e 

princípios próprios e, nos termos do disposto no artigo 51, §1º da Lei nº 

9.099/95, "a extinção do processo independerá, em qualquer hipótese, de 

prévia intimação pessoal das partes". Assim, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e arquive-se. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000580-82.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO PEREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000580-82.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: MAURO PEREIRA DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO Vistos. 

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

pagamento da dívida, 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, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000582-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA DONZELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILTON DE SOUZA ARANTES OAB - MT0010865S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (EXECUTADO)

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: 

1000582-52.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCAS DA SILVA DONZELLI 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos. 

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

pagamento da dívida, 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, bem como requerer o que entender de direito. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 6 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: 1000327-94.2018.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ABTUBES CAMARA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000327-94.2018.8.11.0007 REQUERENTE: CLAUDIO ABTUBES CAMARA 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Considerando o pagamento 

voluntário realizado pela parte requerida (ID nº 13804025), bem como a 

concordância da parte autora quanto ao valor depositado, INTIME-SE o 

devedor para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de liberação do 

valor, nos termos do Provimento nº 68/2018-CNJ. Em caso de 

concordância expressa ou tácita do devedor, 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, observando-se 

os dados bancários fornecidos através do ID nº 14053325. 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, 16 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: 1000413-65.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANESSA BAUMGARTEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000413-65.2018.8.11.0007 REQUERENTE: VANESSA BAUMGARTEN 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Considerando o pagamento 

voluntário realizado pela parte requerida (ID nº 13811392), bem como a 

concordância da parte autora quanto ao valor depositado, INTIME-SE o 

requerido para, em cinco dias, manifestar sobre o pedido de levantamento 

de valor (Prov. 68/2018-CNJ). Em caso de concordância tácita ou 

expressa, 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, observando-se os dados bancários fornecidos através do 

ID nº 13857193. 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, 16 de julho de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002282-97.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS LOPES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DAMICO OAB - RS57705 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002282-97.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARIA DE JESUS LOPES DA 

SILVA EXECUTADO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. 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, 6 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002139-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOLON SUASSUNA GITASSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISLAINE APARECIDA ALARCON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(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: 

1002139-11.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: SOLON SUASSUNA GITASSI 

EXECUTADO: GISLAINE APARECIDA ALARCON Vistos. Antes de apreciar 

os pedidos de ID nº 12850516, intime-se a parte exequente para, em cinco 

dias, apresentar o demonstrativo atualizado do débito exequendo. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000785-48.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

A. DE J. DINIZ MULIZINE - DECORACOES - ME (EXEQUENTE)

VALERIA DINIZ MULIZINE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO OAB - MT0015111A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA FERNANDA FERREIRA (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: 

1000785-48.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: VALERIA DINIZ MULIZINE, A. DE 

J. DINIZ MULIZINE - DECORACOES - ME EXECUTADO: ERICA FERNANDA 

FERREIRA Vistos. Tendo em vista a manifestação de ID nº 13092253, 

intime-se o exequente para manifestar nos autos, em cinco dias, sob pena 

de extinção da ação sem resolução do mérito (Art. 53, § 4º da Lei 

9.099/95). Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010295-97.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON PELISSON (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR OAB - MT0017452A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRA FERNANDES RAMPAZO 96639105187 (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: 

8010295-97.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: EMERSON PELISSON 

EXECUTADO: LEANDRA FERNANDES RAMPAZO 96639105187 Vistos. 

Tendo em vista a certidão de ID nº 13691534, intime-se o exequente para 

manifestar nos autos, em cinco dias, sob pena de extinção da ação sem 

resolução do mérito (Art. 53, § 4º da Lei 9.099/95). Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001131-96.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DAL BOSCO OAB - MT0018673S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GABRIEL DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0014232A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1001131-96.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS EXECUTADO: JOSE GABRIEL 

DE SOUZA Vistos. INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar a dívida calculada no Id nº 13204267, sob pena de 

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

bastem para a satisfação do débito (art. 523, NCPC), bem como para 

efetuar o pagamento das custas processuais (Id nº 11676120). 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. Em caso de inadimplemento das custas processuais e taxa 

judiciária, proceda-se de acordo com as normas da CNGC/MT. Cumpra, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000066-03.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE ALVES PEREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000066-03.2016.8.11.0007 REQUERENTE: ELIANE ALVES PEREIRA 

REQUERIDO: OI MÓVEL 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. Sem custas processuais e honorários de sucumbência, 

com base no art. 55, caput, da Lei nº. 9.099/95. Intimem-se. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 9 de julho de 

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

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010366-02.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

V.R CONSULTORIA CONTABIL E VETERINARIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDINA APARECIDA LOPES (EXECUTADO)

CERAMICA SANTO EXPEDITO LTDA - ME (EXECUTADO)

DAVI VEZENTIN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010366-02.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: V.R CONSULTORIA CONTABIL E 

VETERINARIA LTDA - ME EXECUTADO: CERAMICA SANTO EXPEDITO 

LTDA - ME, EDINA APARECIDA LOPES, DAVI VEZENTIN Vistos. Antes de 

apreciar o pedido realizado no ID nº 12215630, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, atualizar o débito. Após, voltem-se 

conclusos para análise do pedido retro. Alta Floresta/MT, 10 de julho de 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000722-57.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALMIRO CORREIA DE LIMA MOZEL (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: 

1000722-57.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

EXECUTADO: ALMIRO CORREIA DE LIMA MOZEL Vistos. INTIME-SE o 

exequente para, em 48 horas, manifestar no feito, sob pena de extinção 

do cumprimento de sentença sem resolução do mérito. Solicite-se ao 

Distribuidor a elaboração do cálculo das custas processuais e taxa 

judiciária e, na sequência, intime-se a parte sucumbente para pagamento, 

procedendo de acordo com as normas da CNGC/MT em caso de eventual 

inadimplemento. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002270-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EZEQUIEU ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ALTAIR NERY OAB - MT24476/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Adilson (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: 

1002270-49.2018.8.11.0007 REQUERENTE: EZEQUIEU ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: ADILSON Vistos. Intime-se a parte autora para, no prazo de 

05 (cinco) dias, emendar a inicial, sob pena de indeferimento, nos termos 

do disposto no art. 321 do Código de Processo Civil, para juntar os 

documentos de maneira organizada, nos termos da Resolução n° 03/2018 

TJ-MT/TP, in verbis: “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante a 

classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 1º Os arquivos a serem juntados aos autos eletrônicos deverão 

utilizar descrição que identifique, resumidamente, os documentos neles 

contidos e, se for o caso, os períodos a que se referem e, individualmente 

considerados, devem trazer os documentos da mesma espécie, 

ordenados cronologicamente e apresentados na posição correta para 

leitura. § 2º O preenchimento dos campos “Descrição” e “Tipo de 

Documento”, exigido pelo Sistema PJe para anexar arquivos à respectiva 

petição, deve guardar correspondência com a descrição conferida aos 

arquivos. § 3º Na hipótese de classificação equivocada dos documentos 

que possa dificultar o julgamento do mérito ou comprometer a célere 

tramitação, o magistrado determinará a emenda da petição, na forma do 

artigo 321, caput, do CPC. § 4º Não sanada a anomalia, o magistrado 

determinará a retirada da visibilidade do documento ou, em se tratando de 

petição inicial, procederá na forma do parágrafo único do artigo 321, 

caput, do CPC. INTIME-SE. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 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: 1000868-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000868-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE PEREIRA VIANA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

Defiro o pedido formulado pela parte autora em audiência de conciliação. 

Assim, retifique-se a autuação processual para incluir a ré Lojas Avenida 

S.A. no polo passivo da demanda. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar impugnação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

6 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: 1000855-31.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO POLIDO BORDINE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BOTEQUIO OAB - MT23354/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS FERNANDO DE SIQUEIRA CASTRO OAB - MT0015104S-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: 

1000855-31.2018.8.11.0007 REQUERENTE: MARCELO POLIDO BORDINE 

REQUERIDO: INTERBELLE COMERCIO DE PRODUTOS DE BELEZA LTDA 

Vistos. A parte ré informa que efetuou o pagamento integral da 

condenação e a parte autora concorda com o valor depositado 

judicialmente, bem como informa a conta para transferência do valor, 

conforme consta na petição ID nº 14502015. Em cumprimento ao disposto 

no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça, 

INTIME-SE a parte requerida para manifestar sobre o pedido de 

levantamento de depósito, em 48 horas. 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. Após, 

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

Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011219-11.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO (EXEQUENTE)

ITAU UNIBANCO S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIRO AMORIM LOPES (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011219-11.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ITAU UNIBANCO S/A 

EXECUTADO: JAIRO AMORIM LOPES Vistos. Retifique-se a autuação 

processual para incluir no polo ativo da execução BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO, conforme petição acostada no Id. 

num. 9984321. 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, visto que foi encontrado valor 
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irrisório (vinte e seis centavos), cujo desbloqueio já foi ordenado. Assim, 

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, 18 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010364-37.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDISON DOS PASSOS NUNES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUETONIO PAZ OAB - MT0005203A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT0014258S-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: 

8010364-37.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: EDISON DOS PASSOS NUNES 

EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos. INTIMEM-SE as partes para, 

em cinco dias, manifestarem sobre a informação prestada no Id nº 

11965683. Caso não haja manifestação no prazo assinalado, arquive-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011257-57.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEGO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011257-57.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PEDRO PEGO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Efetuado o depósito pela parte devedora, 

a parte credora concorda com o valor depositado, bem como requereu o 

levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

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

sentença (Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), 

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. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

Alta Floresta/MT, 6 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: 1001741-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NARJARA ALINE BRAZ DA SILVA OAB - MT0012928A (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: 

1001741-30.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Inicialmente, 

determino que a Secretaria da Vara inclua o valor da causa no sistema 

PJe. Cite-se o executado para, querendo, oferecer embargos nos próprios 

autos, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do artigo 910 do novo 

Código de Processo Civil e do Enunciado da Fazenda Pública nº 3 do XV 

Encontro de Juízes dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso. 

Apresentados os embargos ou caso seja certificado o decurso do prazo 

sem que tenha sido impugnada a execução pela Fazenda Pública, 

certifique-se e voltem-me os autos conclusos. Cumpra, expedindo-se o 

necessário. Alta Floresta/MT, 11 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

KAMILA DE MOURA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte executada para, em 48 horas, 

manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001351-94.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA LINS INACIO SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP0222219A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte requerente, na pessoa de seu 

representante, do inteiro teor da juntada do ID – 14383590, para 

manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010472-37.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO NASCIMENTO RIBEIRO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

RODRIGO NUNES OAB - SP0144766A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8010472-37.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOEL DO NASCIMENTO 

RIBEIRO COSTA EXECUTADO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. 

Efetuada a penhora eletrônica do valor objeto de execução, a parte 

executada não apresentou embargos à execução, apesar de intimada 

(evento nº. 16267657), e a credora informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta no Id nº. 14563239 . Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Civil. Após ser certificado o trânsito em julgado da sentença e observado 

o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento nº 68/2018-CNJ, 

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 
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em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 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: 1000003-75.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

P. BOFFO - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SARA PIASON LOURENCO 28958748168 (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NIDIAN SANTOS DA SILVA MARTINS DOS SANTOS OAB - MT19966/O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000003-75.2016.8.11.0007 REQUERENTE: P. BOFFO - COMERCIO - ME 

REQUERIDO: SARA PIASON LOURENCO 28958748168 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, 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, 18 de 

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

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002273-38.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARILZA DA SILVA GOMES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE COSTA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1002273-38.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: MARILZA DA SILVA GOMES - 

ME EXECUTADO: MARLENE COSTA DOS SANTOS 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, visto que foi encontrado valor irrisório, cujo desbloqueio já foi 

ordenado. Assim, 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, 26 de julho de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000490-11.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE MARIA DE FREITAS (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: 

1000490-11.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: SOLANGE MARIA DE FREITAS 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 não foram encontrados 

veículos registrados, consoante extrato anexo. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000499-70.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E A DE OLIVEIRA SERVICOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO ANTONIO PROTASIO 95026061168 (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: 

1000499-70.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: E A DE OLIVEIRA SERVICOS - 

ME EXECUTADO: MARCIO ANTONIO PROTASIO 95026061168 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 não foram 

encontrados veículos registrados, consoante extrato anexo. 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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010111-78.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JEANE BUENO SERGIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO FREITAS NEPOMUCENO (EXECUTADO)

ANA LUCIA FREITAS NEPOMUCENO (EXECUTADO)

A L F NEPOMUCENO COMERCIO DE VESTIDOS DE NOIVAS IMPORTADOS - 

ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KARINA RODRIGUES COSTA SANTOS OAB - RJ121133 (ADVOGADO)
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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: 

8010111-78.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: JEANE BUENO SERGIO 

EXECUTADO: BRUNO FREITAS NEPOMUCENO, A L F NEPOMUCENO 

COMERCIO DE VESTIDOS DE NOIVAS IMPORTADOS - ME, ANA LUCIA 

FREITAS NEPOMUCENO 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 

não foram encontrados veículos registrados, consoante extrato anexo. 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010555-48.2014.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

EUSTAQUIO INACIO DE NORONHA NETO OAB - MT0012548A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA (EXECUTADO)

SONIA MARIA VILAR CASALE (EXECUTADO)

JOSE HENRIQUE CASALE (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: 

8010555-48.2014.8.11.0007 EXEQUENTE: SERGIO ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: NEON DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA, 

JOSE HENRIQUE CASALE, SONIA MARIA VILAR CASALE 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 foram encontradas 

inúmeras restrições sobre os veículos existentes em nome da executada 

Neon Distribuidora de Produtos Eletrônicos Ltda, fato este que inviabiliza a 

penhora e a expropriação do bem. Quanto aos demais executados, não 

foram localizados veículos, conforme extrato anexo. Intime-se a parte 

exequente para manifestar em 05 (cinco) dias. Cumpra-se. Alta 

Floresta/MT, 3 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011132-55.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO TAVARES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON DA SILVA CARVALHAIS OAB - MT17219/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS BARBOSA 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: 

8011132-55.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ANTONIO TAVARES 

EXECUTADO: ELIAS BARBOSA 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 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 o 

veículo anteriormente localizado que não encontra-se mais na posse do 

devedor, consoante extrato anexo. 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: 1002130-15.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA SILVA ROSENDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO FURIM OAB - MT0006543A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO 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: 

1002130-15.2018.8.11.0007 REQUERENTE: ROSANGELA DA SILVA 

ROSENDO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. Compulsando os 

autos, verifico presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela 

provisória pleiteada, quais sejam: a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, razão pela qual deve ser 

deferida a tutela de urgência pretendida pela parte requerente, senão 

vejamos. 2. A probabilidade do direito está revelada pelos documentos que 

instruem a petição inicial, através dos quais é evidenciada a 

verossimilhança das alegações da parte autora. 3. De igual forma, o perigo 

de dano é evidente, pois a autora encontra-se há vários meses com 

serviço de TV por assinatura suspenso sem qualquer justificativa 

plausível da empresa requerida. Senão, vejamos os preceitos 

jurisprudenciais utilizados pelo Egrégio Tribunal de Justiça de Mato 

Grosso: “CONSUMIDOR. TELEVISÃO POR ASSINATURA. OFERTA DE 

DESCONTO. PAGAMENTO DA FATURA. SUSPENSÃO DO SERVIÇO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO NÃO PROVIDO. Hipótese na 

qual é ofertado ao consumidor desconto no plano contratado, passando a 

cobrança de R$ 104,00 (cento e quatro reais) para R$ 84,90 (oitenta e 

quatro reais e noventa centavos). Serviço de televisão por assinatura 

suspensão em razão do não cumprimento da oferta.Tentativa de 

resolução do problema extrajudicialmente, sem êxito, inclusive com 

reclamação no Procon. A suspensão indevida do serviço de televisão por 

assinatura, quando a fatura está paga, configura a ocorrência de 

transtornos exacerbados ao consumidor. Indenização fixada em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) que não comporta reparos, pois atende aos 

critérios de razoabilidade e proporcionalidade. Recurso não provido.” 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 101915120158110017/2016, 

Turma Recursal Única, Julgado em 24/06/2016, Publicado no DJE 

24/06/2016) 4. 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 requerida restabeleça o 

serviço de TV por assinatura contratado pela requerente, desde que, por 

outra fatura não tenha sido efetuado o corte, sob pena de multa diária no 

valor de R$ 200,00 (duzentos reais). 5. 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. 6. CITE-SE a parte reclamada, a fim de 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada. 7. INTIMEM-SE. 8. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010288-81.2011.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BARBOSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA MAXIMIANO LIMA (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: 

8010288-81.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: ANDREIA BARBOSA 

EXECUTADO: KEILA MAXIMIANO LIMA Vistos. Considerando que a 

inclusão do nome da parte executada no cadastro de inadimplentes 

(SPC/SERASA) já foi deferida, nos termos da decisão de ID nº 12212583, 

CUMPRA-SE, conforme determinado. INDEFIRO o pedido de protesto, nos 

termos do artigo 517 do CPC, eis que se trata de título executivo 

extrajudicial. INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, indicar bens passíveis de penhora ou requerer o que de direito a fim 

de satisfazer a execução, sob pena de extinção do feito. CUMPRA-SE. 

Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010476-06.2013.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID & PEREZ LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANE GIACOMIN DA CRUZ OAB - MT16357 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DE SOUZA KANNO (EXECUTADO)

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: 

8010476-06.2013.8.11.0007 EXEQUENTE: DAVID & PEREZ LTDA - ME 

EXECUTADO: LUCIA DE SOUZA KANNO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

penhora de bens e veículo, conforme pedido de ID nº 13772995 . Desta 

feita, expeça-se mandado de penhora e avaliação, devendo os bens 

penhorados serem depositados em poder do executado, que assumirá o 

encargo de depositário fiel do bem e exercerá o ônus de guardar e 

conservar os bens, bem como de não dispor do mesmo, sob pena de ser 

considerado depositário infiel. Registro que, nos termos do Enunciado nº 

14 do FONAJE, no que tange aos os bens móveis que guarnecem a 

residência da parte executada, poderão ser objeto de penhora 

exclusivamente aqueles que não são essenciais a habitabilidade. 

Consigne no mandado 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. Deverá ainda o Sr. Oficial 

de Justiça, durante o cumprimento do mandado, se ater ao fato de que no 

caso de veículo, por se tratar de bem móvel, a propriedade se transfere 

com a mera tradição, razão pela qual, deve ser observado se o veículo 

encontra-se efetivamente na posse da executada, bem como deve ser 

aferida a real propriedade do veículo, com o escopo de evitar possível 

embargos de terceiros, de tudo certificando-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000392-89.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE PARREIRA FRAGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE PARREIRA FRAGA OAB - MT20315/O (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: 

1000392-89.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: LUCINEIDE PARREIRA FRAGA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Considerando a 

certidão de decurso do prazo sem tenha sido impugnada a execução pela 

Fazenda Pública, HOMOLOGO o cálculo do débito apresentado pelo credor 

no ID nº 11794484. 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 Floresta/MT, 6 de 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010840-70.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCINALDO DIAS DE LIMA (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: 

8010840-70.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: FRANCINALDO DIAS DE LIMA Vistos. Nos 

termos do Enunciado nº 14 do FONAJE, DEFIRO o pedido formulado no ID 

nº 13700735, a fim de que sejam penhorados exclusivamente os bens 

móveis que guarnecem a residência da parte executada que não são 

essenciais a habitabilidade. Assim, expeça-se mandado de penhora, 

remoção e avaliação, devendo os bens penhorados permanecerem 

depositados em poder da parte credora, que assumirá o encargo de 

depositária fiel dos bens e exercerá o ônus de guardar e conservar, bem 

como de não dispor dos mesmos, sob pena de ser considerada 

depositária infiel. Efetuada a penhora, intimem-se as partes. Caso não 

sejam encontrados bens passíveis de penhora, INTIME-SE o exequente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, indicar outros bens passíveis de 

penhora, sob pena de extinção do feito (Art. 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95). 

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8020022-17.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA DE SOUZA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI OAB - MT0014430S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-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: 

8020022-17.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: TEREZINHA DE SOUZA LIMA 

EXECUTADO: BANCO MERCANTIL DO BRASIL SA Vistos. Efetuado o 

bloqueio de valores via Bacenjud, e julgados os embargos à execução, a 

parte credora requereu o levantamento do referido valor. Desta feita, 

CUMPRA-SE o disposto no artigo 1º do Provimento nº 68/2018 do 

Conselho Nacional de Justiça. Para tanto, INTIME-SE a parte executada 
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para manifestar sobre o pedido de levantamento de depósito, em 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. Arquive-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 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: 1000868-30.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PEREIRA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA FERNANDA MORAES OAB - MT0021109A-O (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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

1000868-30.2018.8.11.0007 REQUERENTE: JOSE PEREIRA VIANA 

REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. Vistos. 

Defiro o pedido formulado pela parte autora em audiência de conciliação. 

Assim, retifique-se a autuação processual para incluir a ré Lojas Avenida 

S.A. no polo passivo da demanda. Intime-se a parte autora para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresentar impugnação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002126-75.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joel quintella OAB - MT9563/O (ADVOGADO)

EDINA PAULA BISPO OAB - MT24843/O (ADVOGADO)

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA SELMA GOMES (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: 

1002126-75.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ROBERTO CARDOSO DE 

OLIVEIRA - ME EXECUTADO: MARIA SELMA GOMES 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 Execução de Sentença 

Arbitral distribuída perante o Juizado Especial Cível. É cediço que os 

Juizados Especiais Cíveis possuem competência para promover a 

execução dos seus julgados, nos termos do artigo 3º, §1º, I, da Lei nº 

9.099/95, in verbis: “Art. 3º (...) § 1º Compete ao Juizado Especial 

promover a execução: I - dos seus julgados; II - dos títulos executivos 

extrajudiciais, no valor de até quarenta vezes o salário mínimo, observado 

o disposto no § 1º do art. 8º desta Lei.” Convém lembrar que a sentença 

arbitral equipara-se à sentença judicial (artigo 31 da Lei nº 9.307/96) e 

constitui título executivo judicial (art. 515, VII, NCPC). Ademais, a 

competência para a execução de sentença arbitral é, conforme o artigo 

516, III, do vigente Código de Processo Civil, do juízo cível competente, 

conforme abaixo transcrito: Art. 516 -. "O cumprimento da sentença 

efetuar-se-á perante: (...) III- o juízo cível competente, quando se tratar de 

sentença penal condenatória, de sentença arbitral ou de sentença 

estrangeira ou de acórdão proferido por Tribunal Marítimo." Assim, sem 

sombra de dúvida o Juizado Especial Cível é incompetente para execução 

de sentença arbitral prevista na Lei nº 9.037/96, primeiro porque sua 

competência é limitada à execução dos seus julgados (art. 3º, §1º, I, Lei 

9.099/95) e, segundo, porque há expressa disposição legal atribuindo a 

competência ao Juízo Cível para processamento do cumprimento de 

sentença arbitral (516, III, NCPC). Veja-se a jurisprudência: “SENTENÇA 

ARBITRAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 31 DA LEI 9307/96. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL PARA SUA EXECUÇÃO. Nos 

termos do que preceitua a Lei 9099/95, o Juizado Especial é competente 

para execução de seus julgados. Não o é para a execução de outros 

títulos judiciais, como no caso da sentença arbitral referida na Lei 9307/96. 

Sentença confirmada por seus próprios fundamentos. Recurso improvido.” 

(Recurso Cível Nº 71001150556, Segunda Turma Recursal Cível, Rio 

Grande do Sul, Relator: Clovis Moacyr Mattana Ramos, Julgado em 

22/11/2006) Nesse passo, é de rigor a extinção do processo. Ante o 

exposto, declaro a incompetência do Juízo para processar e julgar a 

presente ação e JULGO EXTINTO o processo sem resolução do mérito, 

com fundamento no artigo 51, inciso III, da Lei nº 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários de sucumbência, com base no art. 55, caput, da 

Lei nº. 9.099/95. Intime-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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000875-90.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

SOELY SENGER 01096989166 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA ALVES 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: 

1000875-90.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: SOELY SENGER 01096989166 

EXECUTADO: KATIA ALVES DA SILVA Vistos etc. Inicialmente, INDEFIRO 

o pedido feito pelo exequente no ID nº 12696906, eis que sequer tem-se o 

endereço atualizado da executada (ID nº 11225005). Além disso, o veículo 

encontra-se alienado fiduciariamente (ID nº 10663944), restando 

impossibilitada a constrição judicial pelo de o bem não integrar o patrimônio 

do devedor. Nesse sentido: "EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO DE COBRANÇA DE CONDOMÍNIO - PENHORA - IMÓVEL ALIENADO 

FIDUCIARIAMENTE - IMPOSSIBILIDADE - DIREITOS - POSSIBILIDADE - 

RECURSO PROVIDO EM PARTE. - É sabido que por meio do contrato de 

alienação fiduciária o devedor transfere a propriedade de um bem ao 

credor fiduciário, a qual servirá como garantia para pagamento do 

empréstimo. - Sendo assim, a penhora não pode recair sobre o imóvel 

enquanto perdurar o contrato de alienação fiduciária, pois o domínio da 

coisa não é da parte devedora, mas, sim, do credor fiduciário. Todavia, 

nada impede que os direitos do devedor fiduciante oriundos do ajuste 

sejam constritos. - Recurso provido em parte. - Recurso provido em 

parte." (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.17.055741-7/001, 

Relator(a): Des.(a) Mariangela Meyer , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 

17/10/0017, publicação da súmula em 19/10/2017) Assim, intime-se o 

credor para, em cinco dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena 

de extinção da ação. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011320-82.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALECI SILVA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA Número do Processo: 

8011320-82.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: ALECI SILVA DIAS 

EXECUTADO: BANCO PAN S.A. Vistos, etc. Tratam-se os presentes autos 

de EMBARGOS À EXECUÇÃO ajuizados por BANCO PAN S/A em desfavor 

de ALECI SILVA DIAS, alegando o executado excesso de execução, ao 

argumento de que a liminar fora cumprida tempestivamente e, ainda, que o 

prazo concedido para cumprimento da obrigação no que tange aos 

astreintes é deveras exíguo, pois as instituições financeiras possuem 

procedimentos internos a serem tomados para emissão de boletos de 

quitação. Instado a manifestar-se, o embargado impugna as alegações da 

embargante. Pois bem. Tendo em vista que o embargante não logrou êxito 

em comprovar suas alegações, não há de se falar em procedência dos 

presentes Embargos à Execução. Senão vejamos. No que tange à 

alegação de cumprimento tempestivo da liminar, não merece prosperar, 

porquanto, de acordo com o disposto no artigo 2º, parágrafo único da 

Resolução nº 14/2015 do TJMT, a suspensão dos prazos processuais 

durante o recesso forense não alcança as medidas urgentes como as 

liminares. Ademais, em relação ao descontentamento do embargante 

sobre astreintes fixadas em caso de descumprimento da obrigação de 

fornecer os boletos para quitação ao embargado, é vedado a este juízo 

apreciação de tal matéria, uma vez que o direito de manifestar a respeito 

da imposição da multa ora discutida encontra-se precluso. Nesse sentido, 

tem orientado nossa Egrégia Turma Recursal: “RECURSO CIVEL 

INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - FIM PROTELATÓRIO - REEXAME 

DE MATÉRIA DE MÉRITO - SENTENÇA MANTIDA PELOS PROPRIOS 

FUNDAMENTOS. 1. O embargante pretende reabrir discussão de matéria já 

apreciada na fase de conhecimento e devidamente acobertada pela coisa 

julgada. 2. Desta forma, não traz o embargante à apreciação qualquer das 

hipóteses elencadas no art 52, inc. IX, da Lei 9099/95, os embargos não 

podem ser recebidos e conhecidos. 3. ISTO POSTO, rejeito os embargos 

apresentados, por incabíveis, visto ter sido o pedido da reclamante, 

julgado procedente, determinando o regular processamento da execução, 

em seus ulteriores termos. 4. Sentença mantida por seus próprios e 

jurídicos fundamentos, com Súmula de julgamento servindo de Acórdão, 

na forma do artigo 46 da Lei nº 9.099/95. Honorários advocatícios fixados 

em 15% do valor condenação, mais custas processuais, a cargo da 

recorrente. (RI 1091/2010, DR. EVINER VALÉRIO, 6ª TURMA RECURSAL, 

Julgado em 15/07/2010, Publicado no DJE 23/09/2010)” Observa-se, ainda, 

que no caso concreto que a multa foi fixada com observância dos 

princípios da proporcionalidade e razoabilidade. Diante deste cenário, 

impõe-se o prosseguimento da execução. Dispositivo Diante do exposto, 

REJEITO OS EMBARGOS DE EXECUÇÃO e, por conseguinte, determino o 

prosseguimento da ação de execução, intimando-se a parte executada 

para, no prazo de quinze (15) dias, efetuar o pagamento do valor objeto 

de execução ou conversão do valor depositado em juízo em pagamento. 

Intimem-se. 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. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 

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

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011257-57.2015.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEGO DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMILSON DONIZETE BOTEQUIO OAB - MT0010494A (ADVOGADO)

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713/B (ADVOGADO)

LEANDRO RIPOLI BIANCHI OAB - MT0012856A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO 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: 

8011257-57.2015.8.11.0007 EXEQUENTE: PEDRO PEGO DE OLIVEIRA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos. Efetuado o depósito pela parte devedora, 

a parte credora concorda com o valor depositado, bem como requereu o 

levantamento. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE 

EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

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

sentença (Provimento nº 68/2018 do Conselho Nacional de Justiça), 

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. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

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

Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA RAMOS DE LIMA E S. 

PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010472-37.2011.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DO NASCIMENTO RIBEIRO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIOVANI BETO ROSSI OAB - MT0014735A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVON COSMÉTICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

RODRIGO NUNES OAB - SP0144766A (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: 

8010472-37.2011.8.11.0007 EXEQUENTE: MANOEL DO NASCIMENTO 

RIBEIRO COSTA EXECUTADO: AVON COSMÉTICOS LTDA Vistos. 

Efetuada a penhora eletrônica do valor objeto de execução, a parte 

executada não apresentou embargos à execução, apesar de intimada 

(evento nº. 16267657), e a credora informa a conta para transferência do 

valor, conforme consta no Id nº. 14563239 . Ante o exposto, JULGO 

EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO 

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

Civil. Após ser certificado o trânsito em julgado da sentença e observado 

o prazo previsto no artigo 1º, §1º do Provimento nº 68/2018-CNJ, 

expeça-se alvará eletrônico de liberação do valor depositado judicialmente 

em favor do advogado da parte credora, DESDE QUE o patrono possua no 

instrumento de procuração poder expresso para receber. Cientifique-se 

por qualquer meio de comunicação a parte credora acerca da presente 

decisão, nos termos do artigo 450, §3º da CNGC/MT. Caso haja custas 

processuais pendentes de quitação, intime-se a parte sucumbente para 

pagamento, em cinco dias, procedendo-se de acordo com as disposições 

da CNGC/MT em caso de eventual inadimplemento. Por fim, certificado o 

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

Intimem-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 6 de agosto de 2018. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

5ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 155104 Nr: 3599-50.2017.811.0007

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson Grisant Mello, Edevaldo Francisco de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA MARIA MAGRO 

MARTINS - OAB:21775/O, Ana Paula Barella - OAB:20.342/MT, 

Wagner Silveira Fagundes - OAB:22276/O

 (...) 56.Assim, DESIGNO o dia 27 de agosto de 2018, às 09:00 horas para 

a sessão de julgamento pelo Tribunal do Júri dos pronunciados EDMILSON 

GRISANT MELLO e EDEVALDO FRANCISCO DE ARRUDA.57.PROCEDA-SE 
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a escrivania as intimações das testemunhas arroladas pelas partes, 

requisitando-as, se necessário.58.OFICIE-SE a Diretoria do Foro, 

informando a data, para que providencie o necessário para a Sessão de 

Julgamento pelo Tribunal do Júri acima designada.59.REQUISITEM-SE os 

p r o n u n c i a d o s . 6 0 . C I Ê N C I A  à  A c u s a ç ã o  e  à 

Defesa.61.INTIMEM-SE.62.Cumpra-se expedindo o necessário.63.Às 

providências.Alta Floresta/MT, 27 de julho de 2018.Roger Augusto Bim 

DonegaJuiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Roger Augusto Bim Donega

 Cod. Proc.: 145372 Nr: 5754-60.2016.811.0007

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Luca, Milena Raine Bispo Luca, JOÃO 

FRANCISCO BISPO E IRENE ALVES DOS SANTOS, RENATA ALVES BISPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Paulo Rogerio de Oliveira - 

OAB:11324/O

 VISTOS ETC.

MANIFESTE-SE a defesa do reeducando quanto ao relatório técnico 

carreado às fls. 104/105, no prazo de 05 (cinco) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Alta Floresta/MT, 03 de agosto de 2018.

ROGER AUGUSTO BIM DONEGA

JUIZ DE DIREITO

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000118-96.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIA BUMLAI ALVES PINTO OAB - MT0017300A (ADVOGADO)

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO GONCALVES DE ALMEIDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000118-96.2016.8.11.0007 BANCO RODOBENS S.A. 

RONALDO GONCALVES DE ALMEIDA IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 14453197, bem como para indicar o atual endereço do 

requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 6 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003331-76.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003331-76.2017.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT DOMINGOS ALEXANDRE DO NASCIMENTO IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da 

CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao 

Procurador do requerente para manifestação nos presentes autos acerca 

da certidão negativa ID 13408103, bem como para indicar o atual endereço 

do requerido, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o 

presente. Alta Floresta, 6 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente 

MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003432-16.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO ROGER DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0016285A (ADVOGADO)

EDUARDO ALVES MARCAL OAB - MT0013311A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO BALDASSE (EXECUTADO)

LUZIA BENEDITA BALDASSE (EXECUTADO)

TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME (EXECUTADO)

VALDINEI APARECIDO BALDASSE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1003432-16.2017.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT TECNOCELL COMERCIO DE CELULARES LTDA - ME e outros 

(3) IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente 

e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do exequente para manifestação nos presentes 

autos acerca da certidão negativa ID 14061385, bem como para indicar o 

atual endereço do(s) executado(s), no prazo de 15 (quinze) dias. Nada 

mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de agosto de 2018. 

Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000525-34.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 0 5 2 5 - 3 4 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A LUCINEIA DA SILVA IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 14412489, bem como para indicar o atual endereço da 

requerida e a exata localização do veículo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de agosto de 

2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000932-40.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - SP0192649A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. D. S. T. (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

3 5 1 2 3 6 0 0  1 0 0 0 9 3 2 - 4 0 . 2 0 1 8 . 8 . 1 1 . 0 0 0 7  B A N C O  B R A D E S C O 

FINANCIAMENTOS S/A FRANCISCO DE SOUZA TAVARES 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e 

artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o presente feito com a finalidade de 

abrir vistas ao Procurador do requerente para manifestação nos 

presentes autos acerca da certidão negativa ID 13801964, bem como para 

indicar o atual endereço do requerido e a exata localização do veículo, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 6 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 
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WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001455-52.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO RODOBENS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEJAIR NOGUEIRA DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001455-52.2018.8.11.0007 BANCO RODOBENS S.A. DEJAIR 

NOGUEIRA DE CARVALHO IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 788 da CNGC/MT, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para manifestação nos presentes autos acerca da certidão 

negativa ID 14175913, bem como para indicar o atual endereço do 

requerido e a exata localização dos veículos, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 6 de agosto 

de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI 

Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002655-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1002655-94.2018.8.11.0007 MOTO HONDA DA AMAZONIA 

LTDA MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 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 Centro. 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 de citação. Nada mais havendo encerro o presente. Alta 

Floresta, 6 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002655-94.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO RODE OAB - MT0009447S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002655-94.2018.8.11.0007. AUTOR: 

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA RÉU: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA 

Vistos. Trata-se de ação anulatória de ato administrativo com pedido de 

tutela antecipada proposta por Moto Honda da Amazônia Ltda em desfavor 

do Município de Alta Floresta. A autora requer a antecipação de tutela a 

fim de que seja suspensa a exigibilidade da multa administrativa imposta 

pelo Procon de Alta Floresta, relativa à Ficha de Atendimento n.º 

0108-001.288-9, em que lhe foi imposta multa administrativa no valor de 

R$7.336,00 (sete mil, trezentos e trinta e seis reais). Com a petição inicial 

vieram os documentos de ID14356750/14357277. É o relatório. 

Fundamento e decido. Recebo o pedido de antecipação de tutela como 

cautelar incidental, pelos motivos que passo a expor. Dispõe o parágrafo 

7°, do artigo 273, do Código de Processo Civil, que: “§ 7.° Se o autor, a 

título de antecipação de tutela, requerer providência de natureza cautelar, 

poderá o juiz, quando presentes os respectivos pressupostos, deferir a 

medida cautelar em caráter incidental do processo ajuizado.” Vê-se que é 

perfeitamente possível a efetivação de tal conversão, já que o dispositivo 

legal supra prevê a fungibilidade dos ditos institutos processuais e em 

observância aos princípios da instrumentalidade do processo e economia 

processual. Nesse sentido: “Fungibilidade. Cautelar incidental. Quando o 

autor fizer pedido de antecipação de tutela, mas a providência requerida 

tiver natureza cautelar, não se pode indeferir o pedido de tutela 

antecipada por ser inadequado. Nesse caso, o juiz poderá adaptar o 

requerimento e transformá-lo de pedido de tutela antecipada em pedido de 

cautelar incidental. Deve, portanto, receber o pedido como se fosse 

cautelar. Anote-se que os requisitos para a obtenção de tutela antecipada 

são mais rígidos que os necessários para obtenção de tutela cautelar. 

Assim, só poderá ser deferida a medida cautelar se estiverem presentes 

os requisitos exigidos para tanto (fumus boni iuris e periculum in mora).” 

(Código de Processo Civil Comentado – Nelson Nery Junior; 7ª ed., p. 652 

e 653.) No mesmo sentido segue a jurisprudência: "CAUTELAR 

INCIDENTAL. VEDAÇÃO DE INSCRIÇÃO DO NOME DO DEVEDOR EM 

CADASTROS DE INADIMPLENTE. CONTRATO DE ARRENDAMENTO 

MERCANTIL 'SUB JUDICE'. MATÉRIA AFETA À TUTELA ANTECIPATÓRIA. 

INICIAL INEPTA. NÃO CONFIGURAÇÃO. - Embora possa a providência 

cautelar deduzida enquadrar-se, com maior precisão jurídica, no âmbito da 

tutela antecipatória, nem por isso identifica-se a inépcia da inicial pela 

utilização daquela, ao invés desta. Ainda mais quando se tem que, nos 

moldes das últimas alterações introduzidas no texto da codificação 

processual civil, está autorizada expressamente a fungibilidade dentro do 

denominado 'duplo sentido vetorial', o que impõe ao magistrado o dever de 

operar a conversão da tutela antecipatória em medida cautelar, quando 

ajuizada aquela desta se tratar, e vice-versa" (TJSC - Apelação Cível 

2003.007646-8 - 14/08/2003 - Rel. Des. Trindade dos Santos. - Cfr. 

Informa Jurídico, CD-ROM n. 33 - janeiro-março/2004). In casu, o pedido de 

antecipação de tutela não tem efeito satisfativo, pois com a suspensão da 

exigibilidade da multa administrativa imposta pelo Procon de Alta Floresta, 

não ocorrerá o adiantamento, nem mesmo em parte, dos efeitos 

pretendidos com a sentença de mérito a ser proferida ao final, sendo esta 

a finalidade precípua da antecipação de tutela. Na verdade, o pedido 

formulado pela autora é de natureza cautelar, haja vista a presença de 

características marcantes do procedimento cautelar, quais sejam, 

provisoriedade, preventividade e acessoriedade. A finalidade da medida 

cautelar é assegurar o resultado do processo de conhecimento ou do 

processo de execução. Para que a parte possa obter a tutela cautelar, no 

entanto, é preciso que comprove a existência da plausibilidade do direito 

por ela afirmado (fumus boni juris) e a irreparabilidade ou difícil reparação 

desse direito (periculum in mora), caso se tenha de aguardar o trâmite 

normal do processo. Assim, com fulcro no § 7° do artigo 273 do CPC, 

converto o pedido de antecipação de tutela em medida cautelar e passo a 

analisar o pedido em questão. Assiste razão à requerente, uma vez que 

estão presentes o fumus boni juris e o periculum in mora. A fumaça do 

bom direito se consubstancia no fato de estar sub judice o ato 

administrativo que deu origem à penalidade imposta pelo PROCON, além de 

existirem indícios de que a multa aplicada se mostra elevada para o caso 

concreto. De igual modo, o perigo da demora é evidente, pois todos sabem 

que são funestos os efeitos da inclusão do nome em dívida ativa e o 

consequente ajuizamento de execução fiscal, o que provocaria sérios 

transtornos na vida financeira da empresa requerente, caso tivesse que 

aguardar o julgamento da lide. A respeito, trago as seguintes 

jurisprudências: “AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO ANULATÓRIA – 

MULTA ADMINISTRATIVA - PROCON - TUTELA ANTECIPADA NEGADA - 

AUSÊNCIA DO REQUISITO GENÉRICO - CONVERSÃO EM MEDIDA 

CAUTELAR - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO § 7º, ART. 273, DO CPC - 

EXISTÊNCIA DO FUMUS BONI JURIS E DO PERICULUM IN MORA - 

AGRAVO, PARCIALMENTE, PROVIDO. Ausente o requisito genérico para 

concessão do pedido de antecipação de tutela e tendo a ação de nulidade 

objeto diverso do pleito antecipatório para não inscrição na dívida ativa, 

faz-se imperiosa a aplicação da fungibilidade para conversão da tutela 

antecipada em medida cautelar, na forma do art. 273, § 7º, do CPC. 

Presentes o fumus boni juris e o periculum in mora, há de ser reformado o 

decisum que indeferiu a antecipação de tutela, para deferir a medida de 

caráter acautelatório.”(TJMT, QUARTA CÂMARA CÍVEL RECURSO DE 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 7298/2008 - CLASSE II - 15 - COMARCA 

CAPITAL, JULGADO EM 23/06/2008). “AGRAVO DE INSTRUMENTO- AÇÃO 

ANULATÓRIA – TUTELA ANTECIPADA - MOTIVAÇÃO INSUFICIENTE DO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 36 de 665



PROCEDIMENTO ADMINISTRATIVO - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DOS 

EFEITOS DO DECISÓRIO ADMINISTRATIVO PROFERIDO NO PROCON/MT - 

PRESENÇA DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 273 DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL PARA O DEFERIMENTO DA ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - 

DECISÃO MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Presentes os requisitos do 

art. 273 do Código de Processo Civil, a suspensão da exigibilidade da 

penalidade imposta com base em motivação insuficiente pelo PROCON/MT 

é medida que se impõe no caso em análise recursal.” (TJMT, TERCEIRA 

CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 92518/2009 - CLASSE 

CNJ - 202 – COMARCA CAPITAL, JULGADO EM 19/01/2010). Assim, por 

estarem presentes, no caso em questão, os requisitos legais, a 

concessão da ordem liminar é medida que se impõe. Ante o exposto, 

CONCEDO A LIMINAR para suspender a exigibilidade da multa imposta pelo 

PROCON/MT no bojo do processo administrativo objeto da presente 

demanda (nº0108-001-288-9), bem como para suspender os efeitos 

advindos da mora pelo não pagamento da aludida multa, determinando que 

o requerido se abstenha de inscrever o débito na dívida ativa ou, tendo 

sido inscrito, para que proceda a baixa, bem como para que o requerido 

se abstenha de ajuizar ação de execução fiscal até final decisão do 

presente feito. Condiciono o cumprimento da liminar ao depósito judicial do 

valor concernente à penalidade imposta no processo administrativo, tendo 

em vista que a suspensão da exigibilidade do crédito tributário está 

condicionada ao depósito do seu montante integral, consoante disposição 

legal prevista no art. 151, inciso II, do CTN e na Súmula 112, do Superior 

Tribunal de Justiça. Intimem-se. Cite-se para responder no prazo legal. 

Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela autora. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 01 de agosto de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000854-17.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELOI LUIZ DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO DO CARMO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA TELEFONE: (65) 35123600 

1000854-17.2016.8.11.0007 ELOI LUIZ DE ALMEIDA CARLOS ROBERTO 

DO CARMO 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 recolher as 

custas de expedição de certidão de distribuição pra processos de 

execução, para os fins do art. 828 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias, 

conforme decisão ID. 14115545. Nada mais havendo encerro o presente. 

Alta Floresta, 6 de agosto de 2018. Assinado Digitalmente MARISE IVETE 

WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002787-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESSICA LILIANE DE MELO OAB - MT17351/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002787-54.2018.8.11.0007. AUTOR: 

ROBERTO ALVES FLORENCIO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos. RECEBO a inicial em todos os seus termos. Entendo 

necessário, para análise do pedido de antecipação de tutela antecipada, a 

realização de perícia médica. In casu, através do Ofício Circular nº 

003/2013-PFE-INSS-SINOP-MT, datado de 19.06.2013, a Procuradoria 

Federal Especializada-INSS-SINOP/MT concorda com 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, tendo encaminhado ao Juízo, na oportunidade, os 

quesitos para serem respondidos pelo expert. Assim, nos termos da 

Resolução nº 541 do CJF, NOMEIO perito judicial, Dr. TAVICO CÉZAR 

ARENDT, razão por que, FIXO os honorários em R$ 200,00 (duzentos 

reais), sendo que a perícia realizar-se-á em dia, local e horário a ser 

designado pelo perito nomeado, que deverá informar à Secretaria da 6ª 

Vara com tempo suficiente para que proceda à INTIMAÇÃO dos 

interessados. ENCAMINHE-SE ao Sr. Perito cópia dos documentos, bem 

como, dos quesitos deste Juízo e da parte ré (cuja cópia se encontra 

encartada no ofício supra mencionado, arquivado na Secretaria da Vara). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

que tal incapacidade decorre da evolução/agravamento da 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça alguma atividade 

braçal? DETERMINO a realização de estudo socioeconômico para apurar 

mais precisamente possível a renda per capita da família da parte 

demandante. No referido estudo, a Assistente Social deverá indicar as 

condições da habitação, os móveis que a incrementam, além de outros 

dados que julgar necessários para se visualizar o padrão econômico da 

família. INTIME-SE a parte autora para, no prazo de cinco (05) dias, 

apresentar os quesitos do relatório socioeconômico, bem como quesitos 

médicos, sendo certo que os quesitos da parte requerida já se encontram 

depositados na Secretaria do Juízo, conforme ofício circular supra 

mencionado, que deverão também ser encaminhados à Assistente Social, 

para serem respondidos. Após, decorrido o prazo de que trata o item 

anterior, com ou sem a vinda dos quesitos da parte autora, CERTIFIQUE-SE 

e NOTIFIQUE-SE a Senhora Assistente Social, requisitando-se a realização 

do estudo social com encaminhamento a este Juízo no prazo de trinta (30) 

dias, atentando-se aos quesitos que porventura forem apresentados, além 

das ponderações supracitadas. Após a juntada do laudo e do estudo 

socioeconômico, CITE-SE o requerido conforme o peticionado, devendo 

constar as advertências dos artigos 334 e 344 do NCPC e que o prazo 

para contestar é de trinta (30) dias. No mesmo ato da citação, INTIME-SE o 

requerido para se manifestar acerca do laudo médico e do estudo 

socioeconômico, consignando que o silêncio valerá pela presunção de 

concordância com o laudo pericial e com o resultado do estudo 

socioeconômico. Posteriormente, INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar sobre a perícia e sobre o estudo 

socioeconômico, 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 Diretor do Foro da Seção Judiciária de Mato 

Grosso (anexando cópia da presente nomeação), conforme o “ANEXO I” 

da Resolução nº 541/2007 do CJF. DEFIRO os benefícios da Justiça 

Gratuita, salientando que poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso 

verificadas as hipóteses legais. 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. Por fim, façam os 

autos CONCLUSOS para apreciação do pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta 

Floresta/MT, 03 de agosto de 2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA 

MARQUEZINI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002755-49.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 
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SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHARLES DA SILVA ARAUJO (REQUERIDO)

 

Intimação do procurador da parte autora para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, efetue o pagamento da guia de diligência com o código do processo, 

referente a condução do oficial de justiça. O recolhimento da diligência 

poderá 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 cumprimento do ato.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002774-55.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA MORAES ABOIN OAB - SP332099 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. B. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1002774-55.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: REGIANE APARECIDA CAITANO REQUERIDO: FAUSTO 

BERNARDINO DA SILVA Vistos. 1) RECEBO a inicial em todos os seus 

termos, eis que preenche os requisitos legais (art. 14, CPC/2015). 2) 

Processe-se o presente feito em SEGREDO DE JUSTIÇA (CPC/2015, artigo 

189, II). 3) DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, diante da presunção 

de veracidade da afirmação da parte requerente (pessoa física) de que 

não possui recursos suficientes para pagar as custas e as despesas 

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

pessoalmente a parte ré para comparecer à audiência de mediação e 

conciliação que será realizada pelo CEJUSC desta Comarca no dia 21 de 

setembro de 2018, às 14h20min, observando-se o disposto no § 1º do art. 

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

necessários à audiência e deverá estar desacompanhado de cópia da 

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

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

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

parte ré deverá comparecer à audiência acompanhada de seu advogado, 

ou, de Defensor Público (CPC, art. 695, § 4º). 4.1) CONSIGNE-SE, por fim, 

no ato de citação que, caso não haja autocomposição na audiência, a 

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

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

pena de se presumirem verdadeiros os fatos narrados na inicial 

(CPC/2015, art. 344). 5) INTIMEM-SE a parte autora e seu advogado para 

comparecerem à audiência supra designada. 6) CIÊNCIA ao MPE. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Alta Floresta/MT, 03 de agosto de 

2018. ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 114261 Nr: 2709-19.2014.811.0007

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lurdes da Silva Pego

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da advogada Lucilei Volpe, nos termos do art. 431 da CNGC/MT, 

para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo prazo 

encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de perder o 

direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade do 

salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do Brasil 

para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 234 

do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 66628 Nr: 6174-12.2009.811.0007

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

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

 PARTE AUTORA: José Carlos dos Santos

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suetônio Paz - OAB:5.203-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Suetônio Paz, nos termos do art. 431 da 

CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, cujo 

prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 117867 Nr: 5839-17.2014.811.0007

 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: Sadi Ademir Ruschel, Sandra Schlickmann Ruschel, 

Egídio Valdir Wiegert, Sirlei Bett, Lauri Ruschel, Iara Juçara Wiegert, 

Emerson Ruschel, Elaine Ruschel, Eder Marcio Ruschel, Giuvana 

Krulikoski, Cleci Terezinha Ruschel Haefliger, Anilton Haefliger, MCR, Maria 

Richter dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivar Francisco Ruscel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do advogado Luiz Fernando Cassilhas Volpe, nos termos do art. 

431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, 

cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 137888 Nr: 1832-11.2016.811.0007

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VHAT, Celma de Freitas Angoti Tristão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Azul Linhas Aereas Brasileiras S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Fernando Cassilhas Volpe 

- OAB:SP 53.553, Wilton Machado - OAB:MT/17588/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itallo Gustavo de Almeida 

Leite - OAB:7413/MT

 Intimação do advogado Luiz Fernando Cassilhas Volpe, nos termos do art. 

431 da CNGC/MT, para que proceda a devolução dos autos em epigrafe, 

cujo prazo encontra-se esgotado, no prazo de 03 (três) dias, sob pena de 

perder o direito à vista fora da Secretaria, multa correspondente à metade 

do salário mínimo e comunicação à seção da Ordem dos Advogados do 

Brasil para procedimento disciplinar e aplicação das penalidades do artigo 

234 do CPC.

Comarca de Barra do Garças

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA nº 146/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para 

alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses da 

Comarca;RESOLVE:Art. 1º - LOTAR a servidora CÉLIA GAMA 

CARVALHO, Matrícula nº 8154, Auxiliar Judiciária - PTJ, na Central de 

Administração desta Comarca, com efeitos a partir de 31.7.2018.Art. 2º - 
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DESIGNAR a servidora CÉLIA GAMA CARVALHO, Matrícula nº 8154, 

Auxiliar Judiciária - PTJ, para exercer suas funções no Setor de Protocolo 

desta Comarca, com efeitos a partir de 31.7.2018.Publique-se. 

Registre-se. Cumpra-se.Barra do Garças, 6 de agosto de 2018.DOUGLAS 

BERNARDES ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 146/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR a servidora CÉLIA GAMA CARVALHO, Matrícula nº 8154, 

Auxiliar Judiciária - PTJ, na Central de Administração desta Comarca, com 

efeitos a partir de 31.7.2018.

Art. 2º - DESIGNAR a servidora CÉLIA GAMA CARVALHO, Matrícula nº 

8154, Auxiliar Judiciária - PTJ, para exercer suas funções no Setor de 

Protocolo desta Comarca, com efeitos a partir de 31.7.2018.

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

Barra do Garças, 6 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

PORTARIA nº 147/2018     O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz 

de Direito Diretor do Foro desta Comarca de Barra do Garças, Estado de 

Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, etc...     CONSIDERANDO 

que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas adequadas para 

alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses da 

Comarca;RESOLVE:Art. 1º - LOTAR a servidora LUCÍLIA MEIRELLES 

MORAND, Matrícula nº 6038, Técnica Judiciária - PTJ, na Central de 

Administração desta Comarca, com efeitos a partir de 6.8.2018.Art. 2º - 

DESIGNAR a servidora LUCÍLIA MEIRELLES MORAND, Matrícula nº 6038, 

Técnica Judiciária - PTJ, para exercer suas funções no Setor de Protocolo 

desta Comarca, com efeitos a partir de 6.8.2018.Publique-se. Registre-se. 

Cumpra-se.Barra do Garças, 6 de agosto de 2018.DOUGLAS BERNARDES 

ROMÃO JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORODF/mgstable

 PORTARIA nº 147/2018

 O Doutor DOUGLAS BERNARDES ROMÃO, Juiz de Direito Diretor do Foro 

desta Comarca de Barra do Garças, Estado de Mato Grosso, no uso de 

suas atribuições legais, etc...

 CONSIDERANDO que compete ao Juiz Diretor do Foro adotar medidas 

adequadas para alcançar a eficiência e agilidade dos serviços forenses 

da Comarca;

RESOLVE:

Art. 1º - LOTAR a servidora LUCÍLIA MEIRELLES MORAND, Matrícula nº 

6038, Técnica Judiciária - PTJ, na Central de Administração desta 

Comarca, com efeitos a partir de 6.8.2018.

Art. 2º - DESIGNAR a servidora LUCÍLIA MEIRELLES MORAND, Matrícula nº 

6038, Técnica Judiciária - PTJ, para exercer suas funções no Setor de 

Protocolo desta Comarca, com efeitos a partir de 6.8.2018.

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

Barra do Garças, 6 de agosto de 2018.

DOUGLAS BERNARDES ROMÃO

 JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO

DF/mgs

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 174554 Nr: 7992-66.2013.811.0004

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: CORREGEDORIA GERAL DA JUSTIÇA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cartório do 1º Ofício de Registro de Imóveis de 

Barra do Garças, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL E NOTAS DE PONTAL 

DO ARAGUAIA-MT, Cartório de Registro Civil & Notas de Ribeiraozinho, 

Cartório de Registro Civil de General Carneiro, Cartório de Registro Civil de 

Araguaiana, Cartório de Registro Civil de Torixoréu-MT, Lindinalva 

Rodrigues Moreira, CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL, NOTAS E PROTESTO - 

2º OFÍCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andreia Oliveira Mendonça - 

OAB:MT 17.086

 25.Portanto, suspendo os efeitos da decisão de fls. 457/464, quanto à 

devolução solidária entre GILDENICE MARIA BALBINO RODRIGUES e 

LINDINALVA RODRIGUES MOREIRA, dos valores pagos e recebidos a 

título de aluguel dos móveis da Serventia do 2º Ofício de Pontal do 

Araguaia, até decisão final proferida pela Corregedoria Geral da Justiça 

nos autos CIA nº 0060586-93.2018.811.0000, ou o julgamento do recurso 

administrativo de fls. 546/563. 26.Indefiro o pedido de reconsideração 

formulado pela ex-tabeliã interina do Cartórios do 2º Ofício de Pontal do 

Araguaia/MT às fls. 542/545, pela presença de recurso próprio e 

legalmente previsto interposto pela mesma interessada às fls. 

546/563.27.Dessa forma, consubstanciado no art. 316, da CNGCE, recebo 

o recurso administrativo interposto pela interessada LINDINALVA 

RODRIGUES MOREIRA, com efeito suspensivo.28.Ademais, antes da 

remessa dos recurso ao Conselho da Magistratura, desmembre-se estes 

autos, em vista da existência de providências a serem cumpridas e 

fiscalizadas nesta Comarca.

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 27001 Nr: 142-44.2002.811.0004

 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: Vânia Marcia Costa Lopes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Janeide Pereira da Silva, ORIOMAR 

APARECIDO RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Grazziely Barros do Prado - 

OAB:GO 32.500

 VISTOS.

1. Diante dos documentos juntados às fls. 389/400, ABRA-SE VISTA ao 

Ministério Público.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 242388 Nr: 1005-72.2017.811.0004

 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: SAC, Tatiane Lourenço da Conceição Torres, Fabio 

Rocha Nimer

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Alessandro Carrega

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Justino da Silva - 

OAB:15695/MT, Marco Aurelio Paiva - OAB:MS/19137, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A, Sandro Luis Costa 

Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1.Quanto aos embargos de declaração de fls.325/332, os requerimentos 

formulados à fl.150 serão analisados após a manifestação do curador e 

do Ministério Público, até porque há ali dois pedidos incompatíveis, de um 

lado o de reconhecimento de incompetência e, ao mesmo tempo, o pleito 

de concessão de tutela de urgência. E em relação a este último, vale a 

ressalva de que inexiste qualquer urgência comprovada. Aliás, sequer 

foram mencionados/fundamentados na petição de fls.141/150 os 

requisitos do art.300, CPC/2015.

2.Portanto, REJEITO os embargos de declaração, cuja multa do art.1.026, 

§2º, CPC/2015 só não será aplicada porque representaria prejuízo à 

menor.

3.Cumpra-se integralmente a decisão de fl.324. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva
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 Cod. Proc.: 165549 Nr: 7672-50.2012.811.0004

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Bertolino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Duque Dabus - 

OAB:248505/SP, JOSÉ MARTINS - OAB:84314/Sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 236927 Nr: 14087-10.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELITON ALBERTO DA SILVA, José Nelson 

Machado, Neliton Alberto da Silva, Francisco Carlos Costa da Luz, Erica 

Alves Machado

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. Tendo em vista que não se formou a angularização processual (fls. 20) 

e, ainda, que incumbe ao Exequente promover a citação dos Executados 

não citados, CHAMO O FEITO À ORDEM para REVOGAR o despacho de 

fls. 20.

2. INTIME-SE o Exequente, para que promova a citação dos Requeridos, no 

prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de impossibilidade de prosseguimento 

do feito.

3. DEIXO de manifestar sobre os valores indevidamente bloqueados na 

conta bancária da Executada, ÉRIKA ALVES MACHADO SANTOS, uma 

vez que já houve a determinação de DESBLOQUEIO nos autos de 

Embargos à Execução - Cód. 282947, em apenso, fls. 27.

4. Decorrido o prazo, com ou sem manifestação do Exequente, voltem-me 

concluso para ulterior deliberação.

5. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 283481 Nr: 9187-13.2018.811.0004

 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: Santo José das Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wmarley Lopes Franco - 

OAB:MT 3.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 16.Diante do exposto, DEFIRO, liminarmente, para fins de manter a 

servidão de passagem em favor do Autor e DETERMINO a expedição do 

competente mandado a fim de que o Requerido permita ao Autor o livre 

trânsito à sua posse e retire qualquer corrente e/ou cadeado da porteira 

de acesso ou, se preferir, entregue cópia da chave ao Autor, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas.17.Desde já, FIXO multa diária no valor de R$ 

300,00 (trezentos reais) para o caso de descumprimento desta 

decisão.18.CITE-SE a parte Requerida, no endereço declinado nos autos e 

INTIME-SE-A para audiência de conciliação/mediação que DESIGNO PARA 

O DIA 11 DE SETEMBRO DE 2018, às 14h00min (HORÁRIO DE MATO 

GROSSO).19.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/2015.20.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, c/c 564, do 

CPC/2015.21.Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se, com 

urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 282947 Nr: 8852-91.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Érika Alves Machado, José Nelson Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública Estadual

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juares Batista Machado - 

OAB:MT 20.185

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. RECEBO OS EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL, uma vez que 

tempestivos.

 2. Verifica-se dos autos, que razão assiste à Embargante quando aduz 

que sequer foi citada da Execução que lhe move a Fazenda Pública, 

conforme se extrai da certidão do Oficial de Justiça de fls. 20, dos autos 

Cód. 236927, em apenso.

3. Portanto, uma vez que o Exequente sequer esgotou as diligências 

necessárias para promover a citação da Embargante e, por corolário, não 

se formou a angularização processual, torna-se indevido o bloqueio de 

valores nas contas bancárias da Embargante/Executada.

4. Diante disso, DETERMINO o desbloqueio de valores das contas da 

Embargante ÉRIKA ALVES MACHADO, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas.

5. No que tange ao pedido de exclusão dos ex-sócios, Embargantes, do 

pólo passivo da demanda, postergo sua análise para momento posterior à 

manifestação do Embargado.

6. INTIME-SE a Fazenda Pública para, querendo, apresentar impugnação 

no prazo de 30 (trinta) dias (art. 17 da Lei 6.830/80).

7. DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do artigo 99, § 3º do 

CPC/2015.

8. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 94935 Nr: 8705-80.2009.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Moreira da Silva, Ana Maria Pereira da Silva

 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: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora para, querendo, se manifestar quanto à 

petição e planilha de débito apresentada pelo requerido às fls. 154/156, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 247509 Nr: 4573-96.2017.811.0004

 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: Maria Laneide Nogueira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Armindo Ferreira Xavier

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. CERTIFIQUE-SE a Secretaria quanto ao integral cumprimento da decisão 
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de fl. 27.

2. Tudo cumprido, voltem-me conclusos.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 167235 Nr: 9984-96.2012.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação Central das Ass. Rurais Com. Ser. Reg.dos 

Peq.Produtos Trab.e Urd.B.G, Francisco Sousa da Purificação

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. L. Esteves Imobiliária, Sérgio Alves Souza, 

Laerte Nogueira Sobrinho, Mauricy Schumacker Gomide, Raina Alves 

Itacarambi, Dinair Alves da Silva Faria, Alexandre Takishita Rodrigues da 

Fonseca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Heider Luziano de Lima Barros 

- OAB:15956/MT, Reinaldo Leite de Oliveira - OAB:MT 12.971

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adelmo Henrique Oliver - 

OAB:MT 18.461, Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, 

Júlio Cesar Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Ozair Silva Proto - 

OAB:MT 4.571, Paulo Emílio Monteiro de Magalhães - OAB:MT-8.988

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) RICARDO BORGES LEAO JUNIOR, para 

devolução dos autos nº 9984-96.2012.811.0004, Protocolo 167235, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 266221 Nr: 16900-73.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rozimon Dias de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330, Paulo 

Henrique Gomes Marques - OAB:MT/20.607-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO – CNGC

Impulsiono os presentes autos e procedo à intimação da parte autora para 

impugnar a contestação no prazo de 15 dias, CNGC: “Art. 1.221. 

Apresentada a contestação, juntá-la ao processo e, se tiverem sido 

arguidas preliminares ou juntados documentos, intimar a parte autora a se 

manifestar no prazo de 15 (quinze) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 190754 Nr: 10845-14.2014.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco J. Safra S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Barratur Transportadora e Turismo Ltda, Anísio 

Bueno Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:MT 3150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1006 Nr: 170-85.1997.811.0004

 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: Gilsa Maria Viccari Thomazin, Paulo Thomazin Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALTER JOSÉ RODRIGUES, PAULINO PORTEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - OAB:1096/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ANGELO DE ALMEIDA - 

OAB:309/RO, MÔSAR ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:13.689 OAB/GO

 Vistos.

1. Antes da análise do pedido retro, INTIME-SE a parte autora para 

apresentar planilha atualizada do débito, no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 245005 Nr: 2778-55.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Graças Alves Bortolaia , Maria 

Vicentina Raggiotto, Antônio Carlos Bortolaia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro.

2. PROCEDA-SE à consulta na Sistema INFOJUD visando localizar o novo 

endereço do executado.

3. Com a consulta nos autos (em anexo), INTIME-SE a parte autora para se 

manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1531 Nr: 1463-56.1998.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mário Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irineu Pirani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Martins Felício - OAB:MT 

4.826-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON AZOLINI - 

OAB:3094/MT

 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 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 Requerida

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 1134 Nr: 1001-36.1997.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Estado de Mato Grosso - Sucessor do Banco Bemat 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARDOSO E VIEIRA LTDA, Marina Bernardes 

Guimarães Prudente, Tânia Mariza Ferrari

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO HOMEM DE MELO - 

OAB:6613-B/MT, PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963, Luciana do Vale Mascarenhas - 

OAB:19.638-GO

 17.Diante do exposto, DETERMINO o desbloqueio do valor excedente a 

30% dos rendimentos líquidos da Executada à época da constrição, que 

equivalem a R$ 853,39 (oitocentos e cinquenta e três reais e trinta e nove 

centavos), devidamente atualizados.18.PROCEDA-SE à transferência do 

restante dos valores bloqueados, R$ 7.913,06 (sete mil, novecentos e 

treze reais e seis centavos), correspondentes aos 30% penhoráveis, da 
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conta salário da Executada para a conta corrente indicada pela Exequente 

às fls. 378, devidamente atualizados.19.Após, INTIME-SE a Fazenda 

Pública Estadual para que se manifeste nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.¬20.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 191907 Nr: 11648-94.2014.811.0004

 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: Jovenil Queiroz Mendonça

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Damião Novaes Santos, Valmy Goularte de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIS DE JESUS LAURINDO 

- OAB:18.483/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flávio Rafael de Jesus Costa 

Nasser - OAB:MT 16.905, Priscila Tauil Adolfo - OAB:MT 16.693

 Certifico que decorreu o prazo de suspensão dos autos requerido às 

folhas 95/96, e nos termos da decisão de folhas 103, impulsiono os 

presentes autos para intimação da parte autora, para juntar aos autos os 

comprovantes de pagamento nos termos da proposta do acordo, no prazo 

de dez dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 165436 Nr: 7495-86.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. R. S. CONFECÇÕES LTDA, Leila Roseli 

Schirmbeck de Moraes, Antônio Moraes Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:GO/22.819, Gustavo R. Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido de penhora por meio do Sistema BACENJUD dos ativos 

encontrados em nome da parte executada.

2. PROCEDA-SE à indisponibilização de valores em contas e aplicações 

que porventura existirem em nome do devedor, até o limite da execução.

 3. Juntada a resposta do Banco Central, DETERMINO as seguintes 

providências:

-cumprida integralmente ou parcialmente a ordem de bloqueio, INTIME-SE o 

executado para se manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme §3º, 

art. 854, CPC/2015 e, em seguida, o exequente para, querendo, opor-se a 

eventual manifestação do executado, também em 05 (cinco) dias.

-não havendo constrição de valores, INTIME-SE o exequente para se 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, requerendo o que entender cabível 

para o prosseguimento do feito, sob pena de arquivamento.

4. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 276670 Nr: 5191-07.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: H. Ferreira Carmo, Hildeson Ferreira do Carmo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Augusto Santos de 

Souza - OAB:MT 20.350/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 vistos.

1. Cuida-se de ação de embargos à execução ajuizada por H. FERREIRA 

CARMO em face de BANCO DO BRASIL S/A, com o escopo de obstar 

execução de título extrajudicial autuada sob o CÓD. 264862.

2. Requer a embargante o acolhimento da preliminar os benefícios da 

justiça gratuita, bem como do efeito suspensivo da execução. Além disso, 

pugna pela arguição de onerosidade excessiva como esteio da ruptura da 

base objetiva do contrato, e assim, análise dos embargos pela sistemática 

do Código de Defesa do Consumidor.

3. É O RELATÓRIO. DECIDO.

4. De início, RECEBO os presentes embargos, uma vez que tempestivos.

 5. Ademais, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, §3º, 

CPC/2015 e Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça.

6. Com efeito, é certo que nem a Lei de Execução Fiscal e tampouco o 

Código Tributário Nacional previram requisitos próprios para o deferimento 

de efeito suspensivo à execução fiscal. Diante desse cenário, ainda sob a 

égide do CPC/73 é que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que as 

condições necessárias à suspensão do procedimento executivo previstas 

no Código de Processo Civil são aplicáveis às execuções fiscais (REsp 

1.272.827, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, submetido ao rito dos 

recursos repetitivos, nos termos do art. 543-C do CPC/73, e Resolução 

STJ 8/2008).

7. Hoje, tais condições estão descritas no §1º do art. 919, CPC/2015, 

quais sejam: i) requerimento da parte; ii) requisitos necessários para a 

concessão da tutela provisória; e iii) garantia do juízo.

8. No caso concreto, em que pesem as alegações do embargante, não 

foram preenchidos os requisitos para a concessão da tutela provisória, 

uma vez que não apresentam probabilidade do direito, perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, de sorte que não está preenchido, 

portanto, um dos pressupostos específicos para a suspensão da 

execução.

 9. Logo, inviável o deferimento do pedido suspensivo.

10. Diante do exposto e de tudo mais que dos autos consta, INDEFIRO o 

pedido de suspensão da execução.

11. CITE-SE a parte Embargada para, querendo, impugnar os embargos no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 920, CPC/2015).

12. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 271597 Nr: 2023-94.2018.811.0004

 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: Zootec Indústria de Comércio de Produtos 

Agropecuários Ltda, João Antonio Fagundes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Omar Luiz Blageski

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Duilio Piato Júnior - OAB:MT 

3.719

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a correspondencia devolvida de folhas 51 e termo de 

folhas 53, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238292 Nr: 15005-14.2016.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zeilton Francisco de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Pereira Belmonte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Corinta Maria dos Arbués Nery 

- OAB:MT 21.080, Freudes Dias Carneiro - OAB:MT 22.543, Lais 

Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento por certidão

Conforme legislação processual e nos termos do Capítulo 3, Seção 5, item 

1 da CNGC, impulsiono estes autos para intimação do autor, via DJE, para 

manifestação sobre a certidão de fls. 60, no prazo de 05 ( cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 178412 Nr: 337-09.2014.811.0004

 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: AAdC, Ana Paula Alves de Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILZETE GOMES MORAIS DE 

ABREU - OAB:15984, Fabiana Carla de Oliveira - OAB:MT 16.659

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, Celso Martins Spohr - OAB:MT 2.376, 

DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - OAB:OAB/MT 4275, Emerson 

Ferreira Coelho Souza - OAB:MT 13.632, Lieda Resende de Brito - 

OAB:12.816, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, Onildo 

Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770, Tânia de Fátima Fante Cruz - 

OAB:MT 3.378, Thais Assunção Nunes - OAB:GO 21.991

 VISTOS.

1. Em atenção a decisão de fls.164/165 e as manifestações das partes 

litigantes às fls.167 e 171/172, DETERMINO a INTIMAÇÃO da requerida, na 

pessoa de seu representante legal, pelo prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, para que efetue o depósito de R$801,69 (oitocentos e um reais e 

sessenta e nove centavos) na conta bancária informada à fl.173, de 

acordo com o orçamento apresentado pela autora à fl.153, a fim de 

subsidiar os gastos para a realização da diligência pericial aprazada para 

o dia 31/08/2018, na cidade de Cuiabá.

2. Desde já, deixo consignado que com a realização da perícia, ficará a 

parte autora incumbida de colacionar aos autos, no prazo 10 (dez) dias, 

os comprovantes das despesas efetuadas ou eventualmente proceder 

com devolução de valores não utilizados, em conta bancária que o 

requerido indicar.

3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se COM URGÊNCIA.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 174939 Nr: 8503-64.2013.811.0004

 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: Andréia Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cesar Henrique Mendes Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Moreira 

Santos - OAB:MT 12.607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Mendonça Marques 

- OAB:MT 1.460-A

 VISTOS.

1. Tendo em vista a informação de fl. 222v, NOMEIO como perita a médica 

oftalmologista, Dra. ANA PAULA SALAMONI, podendo ser encontrada na 

CLÍNICA SÃO LUCAS, na Rua Couto Magalhães, 444 – Centro – Barra do 

Garças/MT, CEP.: 78600-000, telefone: 66-3401-3005.

 2. INTIME-SE a perita nomeada para realizar a perícia médica nos exatos 

termos da decisão de fls. 205/207.

3. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227278 Nr: 7211-39.2016.811.0004

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Claudia Bernardino Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KASSIENE DE PAULA E SILVA

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO GOMES PIAUI - 

OAB:6633-A, Ozair Silva Proto - OAB:MT 4.571

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) MAURO GOMES 

PIAUI, para devolução dos autos nº 7211-39.2016.811.0004, Protocolo 

227278, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 227111 Nr: 7107-47.2016.811.0004

 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: J. João da Silva - Me, Jocimar João da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria de Fazenda do Estado de Mato 

Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Tauil Adolfo - OAB:MT 

8.208

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PAULO HENRIQUE 

FERREIRA GOMES, para devolução dos autos nº 7107-47.2016.811.0004, 

Protocolo 227111, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157405 Nr: 9788-63.2011.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerâmica Primavera Ltda - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 

OAB:OAB/MT-8972B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Vilela 

Torres - OAB:GO0039048

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

9788-63.2011.811.0004, Protocolo 157405, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 228537 Nr: 8077-47.2016.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. A. Bento Pena, Marcos Aurélio Bento Pena

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

OAB:MT 2.606

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA KARLA 

BRANDI HOHLENVERGER, para devolução dos autos nº 

8077-47.2016.811.0004, Protocolo 228537, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 181157 Nr: 3045-32.2014.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SANEAMENTO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thais Assunção Nunes - 

OAB:GO 21.991

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

3045-32.2014.811.0004, Protocolo 181157, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 178826 Nr: 829-98.2014.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Barra do Garças - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira - 

OAB:MT 7.491-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR DO 

MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS, para devolução dos autos nº 

829-98.2014.811.0004, Protocolo 178826, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 64239 Nr: 7219-65.2006.811.0004

 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): Anivaldo Bisinoto Arduini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 7219-65.2006.811.0004, Protocolo 

64239, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70089 Nr: 3514-25.2007.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anivaldo Bisinoto Arduini, Janete Marques 

Barros Arduini

 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: Rafael Arduini Azolini - 

OAB:MT 21.673

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAFAEL ARDUINI 

AZOLINI, para devolução dos autos nº 3514-25.2007.811.0004, Protocolo 

70089, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 259052 Nr: 12205-76.2017.811.0004

 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: Neudi Pedro Manfroi Júnior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lavoro Agro Comércial Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Júnior César Coelho da Silva - 

OAB:MT 19.199

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) JÚNIOR CÉSAR 

COELHO DA SILVA, para devolução dos autos nº 

12205-76.2017.811.0004, Protocolo 259052, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 158715 Nr: 11420-27.2011.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olavo Bilac de Castilho Júnior, Ione Vieira de Castilho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Thome Jacintho de Medeiros, Janete 

Pedro Jacintho, Carmem Ligia Jacintho Rosa Rodrigues Alves, Carlos Rosa 

Rodrigues Alves, Mauro Fernando de Medeiros, Dulce Aparecida Isaias 

Jacintho de Medeiros, Jorge Henrique Jacintho de Medeiros, Claudia de 

Melo Brunheroti Jacintho, Claudia Jacintho de Medeiros Ferreira, Espolio de 

Roberto Antônio Jacintho, Gilda Maria Dias Jacintho, Vera Maria Jacintho 

Rodrigues Alves, Elbio Rodrigues Alves Filho, Maria Marta Dias Jacintho 

Moreno, Natalice Ferreira Saleh, Maria Elisa Jacintho Drummond, Diogenes 

Sampaio Drummond, Marcos Antônio Dias Jacintho, Maria Angelica Borges 

Jacintho, Maria Paula Jacintho de Freitas, Antônio de Andrade Freitas, 

Espolio de Antônio Carlos Dias Jacintho, Daniel Andrade Jacintho, 

Fernanda Andrade Jacintho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, NORMA CELIA RAMOS MENDES - OAB:18920/E, 

SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS 1. Proferida sentença de fls. 405, constata-se nos itens 01 e 15 a 

identificação dos lotes, constando os de número 01, 03 e 12. 2. Às fls. 

416 requer o autor que seja retificada a referida sentença, fazendo 

constar o registro dos lotes 01, 02 e 12, por serem os lotes objetos da 

demanda. É O RELATÓRIO. DECIDO. 3. Diante da petição de fls. 416 

verifica-se erro material na sentença de fls. 405 nos itens 1 e 15 quanto a 

enumeração dos lotes. 4. Portanto a correção da Sentença é medida que 

se impõe, em conformidade com o art. 494, I do CPC/2015, que traz: “Art. 

494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la: I - para corrigir-lhe, 

de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões materiais ou erros de 

cálculo; II - por meio de embargos de declaração.”(grifo nosso) (...) 6. 

Posto isso, RETIFICO a sentença de fls. 405, portanto, onde se lê lotes 01, 

03 e 12, leia-se LOTES 01, 02 e 12. Os demais termos permanecem 

inalterados. 7. Expeça-se o necessário. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 246721 Nr: 4022-19.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mundo dos Freios Ltda, Eliomar de Castro e 

Silva, Marta Fullin Castro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Olavo Luiz de Arruda - 

OAB:MT 23.773

 VISTOS.

1. DEFIRO o pedido retro (apenas transferência - RENAJUD).

2. Ainda, PROCEDA-SE à consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de 

obter informações acerca de transações imobiliárias que envolvam os 

executados (DOI), com o fito de se apurar a existência ou não de bens 

passíveis de penhora.

3. Ressalte-se que as cópias das declarações deverão ser mantidas em 

arquivo específico, visando o resguardo do sigilo fiscal do devedor, 

podendo ser manuseado apenas pelas partes e pelo Magistrado, com o 

fim exclusivo de averiguar a existência ou não de bens passíveis de 

penhora.

4. Juntadas as informações, INTIME-SE o exequente para se manifestar no 

prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento do feito.

5. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 238945 Nr: 15446-92.2016.811.0004

 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: Mundo dos Freios Ltda

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773, Rafaela Fullin de Castro - OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 VISTOS.

1. Aguarde-se em Cartório o julgamento do Agravo de Instrumento 

nº1003183-52.2018.8.11.0000, referente aos autos de embargos à 

execução apenso – Cód. 254676, voltando-me após conclusos para 

sentença.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 254676 Nr: 9394-46.2017.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mundo dos Freios Ltda, Eliomar de Castro e Silva, Marta 

Fullin Castro

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Olavo Luiz de Arruda - OAB:MT 

23.773, Rafaela Fullin de Castro - OAB:20273/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:3056

 Vistos.

1. Cuida-se de EMBARGOS À EXECUÇÃO proposta pelo MUNDO DOS 

FREIOS LTDA em face de BANCO BRADESCO.

 2. Reitero a decisão de fls.92, que manteve a decisão de fls. 57/58 pelos 

seus próprios fundamentos, conforme o disposto no artigo 1.019, §1º, do 
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CPC.

3. Aguarde-se em Cartório o julgamento do Agravo de Instrumento nº 

1003183-52.2018.8.11.0000, voltando-me conclusos na sequência para 

proferir sentença.

4. Intime-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 275452 Nr: 4395-16.2018.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Atacadão S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oliveira Santos e Silva Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO DE LIMA FERNANDES 

NETO - OAB:21536/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DISPOSITIVO.8.Tendo em vista que não restou evidenciada a situação de 

insolvência do devedor e não ficou demonstrada, por ora, sua intenção de 

alienar ou dilapidar o patrimônio, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência 

de natureza cautelar mediante arresto, com fundamento nos arts. 300 e 

301, ambos do CPC/2015.9.CITE-SE o Executado para pagar, no prazo de 

03 (três) dias (art.829, CPC/2015), o valor da dívida apresentada, ou 

oferecer bens à penhora, caso o Exequente não os tenha indicado, nos 

termos do art. 829, §2º, do CPC/2015.10.Verificado o não pagamento no 

prazo assinalado, EXPEÇA-SE mandado de penhora e avaliação, a ser 

cumprido pelo oficial de justiça, de tudo lavrando-se auto, com intimação 

do executado, na forma do art.841, §§1º e 2º, CPC/2015.11.O Executado 

poderá oferecer EMBARGOS À EXECUÇÃO, independentemente de 

penhora, depósito ou caução (art.914, CPC/2015), no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 915, CPC/2015), contados na forma do art.231, CPC/2015. Os 

embargos não terão efeito suspensivo (art.919,CPC/2015).12.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 (art. 

916, CPC).13.FIXO os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, os quais deverão ser arcados pelo 

executado. No caso de integral pagamento no prazo de 3 (três) dias, 

REDUZO os honorários advocatícios pela metade (art.827,§1º, 

CPC/2015).14.Intimem-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 255449 Nr: 9874-24.2017.811.0004

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBdS

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 9874-24.2017.811.0004 - CÓDIGO 255449

Vistos.

Em razão do Projeto Oficina de Parentalidade e Divórcio (Pais e Filhos), 

marcado para o dia 29 de setembro de 2018 às 13h (MT), redesigno a 

audiência de conciliação/mediação para o dia 03 de outubro de 2018, às 

16h30min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 253186 Nr: 8485-04.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, SCdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCA, KAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Henrique Amaral Motta - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 PROCESSO 8485-04.2017.811.0004 - CÓDIGO 253186

SENTENÇA

Vistos.

Cuida-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO DE ALIMENTOS, proposta pelo 

Ministério Público Estadual em favor de SEBASTIÃO CAETANO DA SILVA, 

em face de LUCINEIDE CAETANO ALVES e KEILA ALVES CAETANO.

O Ministério Público, às fls. 148, informou o falecimento do Sr. Sebastião 

Caetano da Silva na data de 01/12/2017, requerendo, logo, a extinção do 

feito, nos termos do artigo 485, inciso IX, do Código de Processo Civil.

É o relatório.

 Tendo em vista a notícia do falecimento do substituído, não persiste o 

interesse processual no prosseguimento do feito, já que a presente ação 

tinha por objetivo o adimplemento de parcelas alimentares devidas.

Diante do exposto e tudo mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, inciso IX, 

do Código de Processo Civil.

Transitada em julgado, proceda-se às baixas e anotações de estilo e 

arquivem-se os autos com as cautelas de praxe.

Ciência ao Ministério Público.

Publique-se.

Registre-se.

Intimem-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.: 228250 Nr: 7877-40.2016.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCM, KCCA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alana Coutinho Pereira - 

OAB:21.930, Carlos Antonio Mecena de Oliveira - OAB:MT 13.558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 228250

Vistos.

Intime a parte exequente para indicar o paradeiro dos veículos.

Assim feito, independente de nova determinação, proceda-se a penhora e 

a avaliação.

No tocante ao pedido de expedição de ofício ao DETRAN, indefiro por se 

tratar de medida suportada pelo próprio exequente, que possui o ônus de 

proceder com a averbação sobre a penhora do bem.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 272469 Nr: 2613-71.2018.811.0004

 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: ALFdS, JFB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RJMdS, VCdS, SMBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Uerica Ribeiro da Silva - 

OAB:24159

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula Gonzaga Souza - 

OAB:13550

 Processo nº 2613-71.2018 – Código 272469

Vistos.

Trata-se de ação de guarda unilateral c/c regularização de visitas e 

alimentos proposta por Anna Laura Frutuoso da Silva¸ representada por 

sua genitora Jeane Frutuoso Barcelos, em face de Roney Johnathan 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 45 de 665



Martins da Silva, Vandeci Cândido da Silva e Suely Martins Barbosa da 

Silva.

 A inicial foi recebida e na oportunidade foi deferida parcialmente os 

pedidos em sede de tutela de urgência, fls. 25/26.

Citado, os requeridos alegaram que corre no Juízo da 4ª Vara Cível desta 

comarca processo com o mesmo objeto e mesmas partes reclamando a 

conexão das demandas (Cód. 273967), fls. 34/39.

Analisando o arguido na contestação acerca da conexão, verifica-se que 

aparentemente as partes discutem os mesmo objetos nas duas ações. 

Contudo, extrai-se do sistema apolo que esta ação foi protocolizada no dia 

07/03/2018 anterior àquela que foi protocolizada no dia 27/03/2018.

Portanto, este Juízo, se configurada a conexão é prevento. Dessa forma, 

oficie o Juízo da 4ª Vara Cível informando da presente demanda com 

relatório circunstanciado, para as providência que entender cabível.

Mantenho a audiência designada.

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.: 276838 Nr: 5308-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSNdNF, LDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSNdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 PROCESSO 5308-95.2018.811.0004 (CÓD. 276838)

Vistos.

Considerando que as partes alegaram não haver possibilidade de 

conciliação e que não há previsão legal de audiência de conciliação 

realizada com Magistrado, conforme art. 165 e ss. do Código de Processo 

Civil, CANCELO a audiência designada, nos termos do art. 334, §4°, I, do 

Código de Processo Civil.

 E ainda, tendo em vista que os processos cód. 276933 e 277260 

discutem a mesma questão apensem-se os autos.

 Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 30 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 224512 Nr: 5627-34.2016.811.0004

 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: BB Administradora de Consórcios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandra Maria Menezes Luz Fernandes

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

- OAB:MT 11.877-A, PIO CARLOS FREIRIA JUNIOR - OAB:50945

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5627-34.2016 – Código 224512

Vistos.

Defiro o pedido de conversão da busca e apreensão de bem alienado 

fiduciariamente em ação de execução, nos termos do artigo 4º do 

Decreto-Lei 911/69, uma vez que o bem alienado não foi encontrado, 

certidão de fls. 51 e 120.

Cite-se a parte requerida para efetuar o pagamento no prazo de 03(três) 

dias, conforme dispõe o artigo 829 do Código de Processo Civil.

Fixo 10% de honorários advocatícios (artigo 827, do CPC).

Expeça-se o necessário. 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.: 273607 Nr: 3332-53.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdEdSP, RAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Domingos Savio de Souza - 

OAB:MT 18.722, Rudinei Adriano Spanholi - OAB:MT 18.030

 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. 124/151, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 275027 Nr: 4094-69.2018.811.0004

 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: EVFB, WFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Caio Cesar Claudino 

Cavalcante - OAB:22.955

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiano Alves Zanardo - 

OAB:, José Krominski - OAB:10896/MT, Lucas Oliveira Bernardino 

Silva - OAB:12027/MT, Marciano Xavier das Neves - OAB:11190

 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. 94/113, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 280771 Nr: 7624-81.2018.811.0004

 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: Vacilene Rodrigues Queiroz, SRHW, Vacilene Rodrigues 

Queiroz, ERHW, AJAPHW

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Karla Brandi Hohlenverger 

- OAB:MT 17.584

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 7624-81.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 280771

Vistos.

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por VACILENE 

RODRIGUES QUEIROZ E OUTRAS, com o escopo de levantar valores 

retidos em conta bancária de seu falecido companheiro, EMMANOEL 

BRANDI HOHLEN WER.

 Tendo em vista que a requerente não possui condições financeiras para 

arcar com às custa processuais e honorários advocatícios , juntando 

documentos que presumem-se, naturalmente, que não há como suportar 

dispêndios judiciais, compreendidos como custas e demais despesas 

processuais, conforme assenta o art. 99, § 3º, do CPC. Assim, DEFIRO a 

justiça gratuita à requerente, nos termos dos arts. 98 e 99 do Código de 

Processo Civil.

Analisando os pedidos da inicial, verifico tratar de procedimento de 

jurisdição voluntária, motivo pelo qual não se vislumbra a instauração de 

lide processual, autorizando imediato provimento jurisdicional. Ademais, 

resgata-se que, para o deferimento do pedido e consequente expedição 

da ordem competente, é imprescindível, além da ciência por este Juízo da 

exatidão do quantum a ser levantado, a especificação do benefício devido 

pela entidade responsável em preservá-lo, o que resta prejudicado o 

objeto da ação quando não apresentados os referidos dados.

Nessa monta, torna-se necessária a expedição de ofício à agência 

bancária local, em que o falecido, ora beneficiário, possui conta vinculada, 

onde possivelmente está depositado o montante. Assim, OFICIE-SE a 

instituição bancária informada pela requerente, qual seja, Banco 

Bradesco, em endereço das agências de Barra do Garças e Cuiabá, para 

que informe, em prazo de 05 (cinco) dias, os valores provenientes de PIS 
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e demais reservas financeiras contidas em contas de titularidade de 

EMMANOEL BRANDI HOHLEN WER, assim como outras informações que 

julgar ser pertinentes.

Em relação à tutela de urgência, em que requer a liberação da quantia de 

R$ 6.000,00 (seis mil reais) em nome da requerente, INDEFIRO-A, visto que 

o Alvará Judicial é um procedimento de jurisdição voluntária, sendo assim 

mais simples, célere e econômico, facilitando o acesso dos herdeiros á 

herança deixada. E também, no caso presente não há ainda demonstração 

dos valores deixados pelo de cujus.

 Ouça o Ministério Público.

Intime-se com urgência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 03 de agosto de 2018.

 CARLOS AUGUSTO FERRARI

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 238885 Nr: 15400-06.2016.811.0004

 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: Vanderlucia Gonçalves da Silva

 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

 Processo 15400-06.2016.811.0004 – Código 238885

SENTENÇA

Vistos.

A ação é proposta por Vanderlucia Gonçalves da Silva em face do Banco 

do Brasil S/A, cujo pedido é a compensação dos danos morais sofridos 

em razão da morosidade para o atendimento.

Consta na exordial, em síntese, que a autora, ao adentrar o 

estabelecimento bancário, retirou senha para atendimento às 10h43min, 

todavia foi atendida somente às 12h24min, uma vez que se deslocaram 

vários funcionários a um setor interno, restando apenas alguns para 

prestar assistência aos consumidores, o que lhe ocasionou menosprezo e 

humilhação.

Em resposta, o réu sustenta a ausência de comprovação dos requisitos 

caracterizadores da responsabilidade civil, como o ato ilícito, o dano e 

nexo de causalidade. Além disso, faz referência à banalização dos danos 

morais e a impossibilidade de inversão do ônus da prova.

A autora impugna a contestação às fls. 70/ss.

Ambas as partes não pretendem a produção de outras provas.

É o suficiente relatório.

A parte autora pretende indenização por danos morais em R$10.000,00 

(dez mil reais), experimentados em razão da morosidade para a realização 

de seu atendimento, que ocorreu após 01h43min de espera em fila na 

instituição financeira.

Relevante esclarecer que o dano moral constitui-se na lesão a um direito 

causado por ato ilícito que fere o sentimento mais íntimo do indivíduo, de 

modo a abalar a sua honra, a personalidade e, enfim, a dignidade. Diante 

disso, a alegação de que a parte requerente tenha sofrido danos morais 

não encontra guarida nos autos.

Sabe-se que, para a configuração dos danos morais, deve existir nexo de 

causalidade entre a conduta do requerido e as consequências nocivas à 

moral da requerente e sem isso não há o que se reparar.

Ademais, é imprescindível a demonstração das condições que 

ocasionaram a ofensa à moral, à honra, à personalidade e à dignidade da 

requerente, assim como a repercussão do dano causado em sua vida, 

com os reflexos oriundos da lesão, pois do contrário inexistirá dano.

Caso assim não fosse, haveria o fomento de ações reparatórias, de forma 

a conceder verbas indenizatórias a toda pessoa que passe por uma 

desagradável situação, em um acontecimento da vida, que evidencie tão 

somente mero dissabor, não retratando efetivamente o dever de reparar 

um dano.

Deve existir, portanto, a referência mínima dos abalos morais suportados 

pela parte, mas não de forma genérica, pois sendo assim, a ausência da 

objetiva e verossímil alegação implica no afastamento da verba 

indenizatória pretendida.

A simples menção de que a parte requerente teria sofrido abalos morais, 

não demonstrados na sua essência, constitui impeditivo à indenização. 

Logo, não cabe ressarcimento diante de meras suposições. Deve ser 

descrito o dano moral na sua substância a fim de que a parte requerente 

tenha direito à pretensão indenizatória postulada.

Assim, no caso em análise, embora tenha ocorrido demora no atendimento 

interno da instituição financeira, não é crível que o fato relatado tenha sido 

suficiente para causar sofrimento injusto, constrangimento, descompasso 

emocional e físico à parte requerente, culminando no abalo da sua 

dignidade e honradez.

Além do mais, a requerente não colacionou quaisquer provas do suposto 

abalo moral sofrido, embasando sua pretensão apenas na inobservância 

da legislação pertinente à matéria.

Em caso semelhante, inclusive citando inúmeros precedentes, o Superior 

Tribunal de Justiça asseverou que "quanto à configuração do dano moral, 

o firme entendimento desta Corte é no sentido de que a mera espera em 

fila de banco, por configurar apenas situação de dissabor e 

aborrecimento, não tem o condão, por si só, de ensejar a condenação em 

dano moral." (AREsp: 509733 RJ 2014/0100838-8, Relator: Ministro 

ANTONIO CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 05/05/2015).

Portanto, consubstanciado nas fundamentações acima explanadas, julgo 

IMPROCENDENTES os pedidos formulados na peça inicial, nos termos do 

art. 487, I do Código de Processo Civil.

Condeno a autora ao pagamento das custas sucumbenciais e honorários 

advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor dado à causa.

No entanto, tais verbas deverão ficar em condição suspensiva de 

exigibilidade, visto que a parte requerida trouxe aos autos declaração de 

hipossuficiência financeira, de modo que lhe concedo os benefícios da 

Justiça Gratuita, nos termos do art. 98, §3º, CPC.

Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e anotações 

necessárias e arquive-se com as cautelas de praxe.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 283607 Nr: 9255-60.2018.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Flávio Galdez Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Carlos Alves Botin - 

OAB:14.480, Lisley de Carvalho Kavasaki - OAB:20.063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS MELGAR 

NASCIMENTO - OAB:17735, Lisley de Carvalho Kavasaki - 

OAB:20.063

 PROCESSO 9255-60.2018.811.0004 - Cód. 283607

Vistos.

Para realização do ato deprecado, designo dia 11 de setembro de 2018 às 

14h00min.

 Informe ao Juízo deprecante acerca da audiência ora designada.

 Requisite-se a testemunha inquirida.

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.: 167232 Nr: 9981-44.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Necy Araújo Lustosa Vieira, Dilermando Vilela Garcia 

Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lucéia Fátima Ribeiro Leite, Tânia de Fátima 

Fante Cruz, Onildo Beltrão Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Roberto Benedeti - 

OAB:MT 7145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luceia Fatima Ribeiro Leite - 
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OAB:OAB/MT-8972B, Tânia de Fátima Fante Cruz - OAB:MT 3.378

 Código 167232

Vistos.

Intime a parte exequente para atualizar o valor do débito e se manifestar 

acerca dos atos executórios que pretende prosseguir.

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.: 164645 Nr: 6457-39.2012.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sônia Maria de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Braz Marques Lourenço

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana kelly Rolim assunção - 

OAB:39.728, Clarito Pereira - OAB:7.531-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Adiel Postal - 

OAB:MT 11.844, Antonio Nunes de Souza Filho - OAB:MT 15.027 A

 Processo nº 6457-39.2012 – Código 164645

Vistos.

Revendo os autos, verifica-se que o embargante emendou a inicial 

requerendo a inclusão no polo ativo de Lourival Carlos Praxedes.

Dessa forma, considerando que não houve a citação do embargado e foi 

devidamente qualificada a parte, defiro o aditamento.

Por outro lado, torno seu efeito a determinação das citações, de fls. 220.

Expeçam-se novo mandado de citação em face de Braz Marques 

Lourenço, após as devidas anotações nos autos e sistemas respectivos 

da inclusão de Lourival Carlos Praxedes no polo ativo.

No mais, mantenho a decisão de fl. 220.

Intime-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.: 199254 Nr: 3270-18.2015.811.0004

 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: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp, Herica Christiana 

Martins Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 Processo 3270-18.2015.811.0004 - Código 199254

Vistos.

Em razão do petitório de fls. 535/ss, dos autos de código 199252, 

redesigno a audiência de conciliação/mediação para o dia 02 de outubro 

de 2018, às 09h30min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 23 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 271300 Nr: 1821-20.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Pierina Wautomo Rewe

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Itaú BMG Consignado 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: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:13.116

 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. 56/96, prazo QUINZE dias.

 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:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 18,00 (dezoito reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199254 Nr: 3270-18.2015.811.0004

 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: Eli Jorge Hildebrand, Hebe Cristina Ferreira Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rodolfo Hidelbrand, Sonia Helena 

Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, Tarita Hildebrando Cardinali, 

Giuliano Hildebrand Cardinali

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp, Herica Christiana 

Martins Cardoso - OAB:MT 13.327

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 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 das 

certidões de fls. 404v, 405 e 405vº, no prazo de CINCO dias, tendo em 

vista a impossibilidade da Secretaria expedir nova citação e intimação da 

parte requerida Tarita Hildebrando Cardinali, bem como a intimação dos 

requeridos Eugênio Cardinali Junior e Giuliano Hildebrando Cardinali, para 

audiência redesignada, por não constar nos autos o endereço atual dos 

mesmos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 266922 Nr: 17315-56.2017.811.0004

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nercy Pereira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Ricardo Barros - 

OAB:21990-PB

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 17315-56.2017.811.0004 – CÓDIGO Nº 266922

Vistos.

Trata-se de pedido de ALVARÁ JUDICIAL proposto por NERCY PEREIRA 

CAMPOS.

 Conforme se extrai de certidão, à fl. 44, foi determinado por este Juízo a 
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intimação do autor para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar nos 

autos.

 Posteriormente, às fls. 46, foi informada, na certidão que a requerente 

quedou-se inerte, transcorrendo o prazo determinado.

Visando à continuidade da marcha processual, INTIME-SE a requerente 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se nos autos a respeito do 

conteúdo da certidão de fls. 44, sob pena de extinção do feito sem 

resolução do mérito, conforme preceitua o art. 485, III, do CPC.

 Expeça-se o necessário. 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.: 253050 Nr: 8396-78.2017.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. P. A. EQUIPAMENTOS E ACESSORIOS PARA 

POSTO DE COMBUSTIVEIS, JOANA DARC BARBOSA DA SILVA

 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:

 Processo nº 8396-78.2017.811.0004 – Código 253050

SENTENÇA.

Vistos.

Trata-se de ação de AÇÃO DE EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA 

proposta por BANCO BRADESCO S/A em face de E.P.A EQUIPAMENTOS E 

ACESSORIOS PARA POSTO DE COMBUSTIVEIS e JOANA DARC 

BARBOSA DA SILVA.

Colhe-se dos autos que a parte executada depositou o valor de R$ 

4.901,60 quitando o contrato em questão, como explicita a fl. 82.

O exequente informa a satisfação da obrigação pelo executado, pugnando 

pela extinção do feito nos moldes do art. 924, II do CPC.

Frente ao exposto, ante o pagamento da dívida, acolho o pedido de 

retirada de impedimento judicial junto ao DETRAN, apresentado na folha 82, 

e com amparo no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, julgo por 

sentença com julgamento do mérito, EXTINTA a presente execução.

Custas a serem pagas pelo executado.

Publique-se

 Registre-se

Intime-se

Cumpra-se

 Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

Barra do Garças, 01 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219808 Nr: 2707-87.2016.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemir Benedito Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda, Carlos Roberto 

Costa, Carlos Nataniel Wanzeler, James Mattews Merrill, Lyvia Mara 

Campista Wanzeler

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTAIR BALIEIRO - 

OAB:13946/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2707-87.2016.811.0004 – Código nº 219808

SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA COM PEDIDO DE 

INSTAURAÇÃO DE LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS ajuizada por VALDEMIR 

BENEDITO BARBOSA em face de YMPACTUS COMERCIAL LTDA.

 Às fls. 149, a parte autora manifestou interesse em extinguir a execução, 

desistindo da presente ação. Com base no art. 775, do Código de 

Processo Civil, o qual explicita: o exequente tem o direito de desistir de 

toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

 É o sucinto relatório.

Ante a manifesta intenção da parte exequente em extinguir a presente 

execução, desistindo da mesma, não justificando mais a continuidade da 

marcha processual contra quem não se pretende o direito, JULGO 

EXTINTO o processo de execução, nos termos do art. 485, VIII, do CPC.

Custas a serem quitadas pelo exequente.

 Após, deem-se baixas e arquivem-se com as baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se. 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.: 262254 Nr: 14403-86.2017.811.0004

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Veroldo Ferreira Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula, 

Leonice Maia Abreu de Paula, Bruno Pereira Borges

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Izadora Lopes Nogueira Reis - 

OAB:MT 21.035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo 14403-86.2017.811.0004 - Código 262254

Vistos.

Trata-se de pedido de tutela cautelar fundamentada na urgência de 

caráter antecedente proposto por Veroldo Ferreira Matos em desfavor de 

Tarcisio Maia de Paula, Tarciano Maia de Paula, Bruno Pereira Borges e 

Leonice Maia de Abreu, todos qualificados nos autos, alegando que os 

requeridos teriam sidos os autores do furto de gado de sua propriedade 

ensejando um prejuízo de R$ 41.000,00 (quarenta e um mil reais).

Narra que a medida é necessária para assegurar o ressarcimento do 

prejuízo causado pelo cometimento do suposto crime.

Primeiramente, diante dos extratos encartados às fls. 64, com base no art. 

98, §6º do CPC e art. 468, §7º da CNGC, concedo o parcelamento das 

custas processuais em 04 (quatro) vezes iguais e sucessivas.

Intime a parte autora para o pagamento da 1ª parcela em 15 (quinze) dias. 

As demais deverão ser pagas mensalmente, de forma sucessiva, sob a 

pena de extinção.

Quanto à concessão da tutela pleiteada, é necessário observar os 

requisitos apontados pelo artigo 300, caput e §1º, do Código de Processo 

Civil, o qual estabelece que a medida de urgência somente será concedida 

se, existindo prova inequívoca, for demonstrada a verossimilhança da 

alegação e haja perigo de dano irreparável ou de difícil reparação.

A tutela de urgência, nos termos do artigo 301 do Código de Processo 

Civil, poderá ser efetivada mediante arresto, sequestro, arrolamento de 

bens, registro de protesto contra alienação de bem e qualquer outra 

medida idônea para asseguração do direito.

Com efeito, o arresto tem como finalidade garantir futura execução por 

quantia certa, por meio da qual se apreendem judicialmente bens 

indeterminados do devedor, em caráter preventivo e provisório, a fim de 

evitar o perigo de dano jurídico capaz de colocar em risco a execução, 

mediante a constrição de bens.

 Dessa forma, ao se valer do arresto, mediante a apreensão judicial de 

bens indeterminados do presumível devedor, tem o credor a segurança do 

cumprimento de uma prestação monetária, a fim de evitar que aquele 

venha a frustrar a satisfação do crédito por meio de manobras ardilosas.

Deste modo, extrai-se que a real pretensão da parte autora não é obter 

medida cautelar de arresto, mas de sequestro, pois objetiva a constrição 

de um bem específico, em razão do receio de seu perecimento.

Assim, à luz do poder geral de cautela e da fungibilidade que permeiam as 

medidas cautelares e as antecipatórias dos efeitos da tutela, pode o juízo 

conceder medida diversa daquela de nomen iuris atribuída pela parte 

autora, qual seja, a medida cautelar de sequestro.

Em consulta ao sistema Apolo, verifica-se, nos autos da Ação Penal de 

código nº 256261, em trâmite na 2ª Vara Criminal desta comarca, sentença 

penal condenatória proferida em face dos réus Tarcisio Maia de Paula e 

Tarciano Maia de Paula, o que demonstra a verossimilhança das 

alegações.

Ademais, nos mesmos autos, nota-se o deferimento de liberação dos 

veículos em favor dos réus, de modo que se vislumbra o perigo de dano 

irreparável ao autor e o risco ao resultado útil ao processo.

 Sendo assim, em observância ao disposto nos artigos 300/ss do CPC, e 

ainda no permissivo legal do art. 297 do diploma legal, por entender ser 

esta a tutela jurisdicional adequada à espécie, CONCEDO A TUTELA 
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pleiteada para determinar o sequestro dos veículos descritos às fls. 07v 

destes autos, os quais foram apreendidos pela autoridade policial, 

atinentes à Ação Penal de código nº 262254, da 2ª Vara Criminal desta 

comarca.

Expeça-se o competente mandado de sequestro, devendo o mesmo ser 

cumprido no prazo máximo de 05 (cinco) dias.

 O Requerente deverá arcar com todas as despesas do Sr. Oficial, 

relativas ao cumprimento do mandado.

Após, cite os réus para apresentar contestação no prazo legal (05 dias), 

com observância aos termos do art. 306, fazendo constar do mandado às 

advertências do artigo 307 do citado diploma legal.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 3 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 281501 Nr: 8030-05.2018.811.0004

 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: EVS, EVGSL, RFSL, MDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJdSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollyana Soares Matos - 

OAB:MT 18.383, THIAGO BORGES ANDRADE - OAB:18.994/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 8030-05.2018.811.0004 - CÓDIGO 281501

Vistos.

Em razão do Projeto Oficina de Parentalidade e Divórcio (Pais e Filhos), 

marcado para o dia 29 de setembro de 2018 às 13h (MT), redesigno a 

audiência de conciliação/mediação para o dia 03 de outubro de 2018, às 

16h00min (MT).

Intime-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 03 de outubro de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 177200 Nr: 11381-59.2013.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mourany Maria Gonçalves Cruz

 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: Procurador do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 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 

manifestação/documentos de fls. 228/284, prazo QUINZE dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 228184 Nr: 7853-12.2016.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldemir Alves Bettini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Izadora Lopes 

Nogueira Reis - OAB:MT 21.035, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Processo nº 7853-12.2016 – Código 228184

Vistos.

Trata-se de execução de título extrajudicial proposto por Banco Bradesco 

S/A, em face de Aldemir Alves Bettini.

A fls. 31, o executado apresentou exceção de pré-executividade 

alegando, preliminarmente, ausência de pressuposto processual, 

justificando pela falta do título executivo original. No mérito, alega nulidade 

do título ante a falta das características que dão força de título executivo, 

ausência do demonstrativo de débito, ilegalidade de cláusulas contratuais 

e taxa abusiva de juros.

Instado, o exequente impugnou a exceção, fls. 47.

É o relato do essencial.

 Quanto ao cabimento da peça defensiva é pacífico na jurisprudência a 

admissibilidade da exceção de pré-executividade na execução 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória.

Ora, se o conhecimento de questões ligadas à admissibilidade da 

execução podem ser conhecidas de ofício, por óbvio pode ser apreciada 

mediante provocação do executado.

Contudo, por mais que seja aceito amplamente pela doutrina e 

jurisprudência, condiciona-se o pleito defensivo à desnecessidade de 

dilação probatória.

 Feito essas considerações acerca da peça defensiva interposta, 

passa-se à análise dos argumentos lá elencados.

Da preliminar vindicada.

Alega o excipiente que a ação carece de pressuposto processual, uma 

vez que o autor não trouxe aos autos o título original.

Justifica a sua necessidade alegando que trata-se de título ao portador 

que pode circular por endosso.

Não obstante as razões exposta pelo excipiente, certo é que, sem maiores 

delongas, não se faz necessário a juntada do título executivo original, 

conforme exposto, bastando que o exequente o mantenha armazenado 

para, a caso indagado, comprove sua originalidade.

Se assim não fosse, a título de exemplo, inviável seria as ações de 

execução por título extrajudicial por meio de processos eletrônicos.

Portanto, reputo afastada a preliminar aventada quanto à necessidade do 

acostamento do título original para dar início ao processo de execução.

Ultrapassado o requerimento preliminar passa-se ao mérito.

Alega o excipiente que a execução seria nula, ante a falta de assinatura 

de duas testemunhas no título.

Tal alegação não merece guarida, uma vez que a lei 10.931/2009, a qual 

dispõe acerca da cédula de crédito bancário, confere força executiva ao 

título sem condicionar a exigência prevista no artigo 784, inciso III do CPC.

Além do mais, é pacífico o entendimento jurisprudencial pátrio quanto a 

prescindibilidade da assinatura de duas testemunhas, in verbis;

PROCESUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. NEGATIVA DE SEGUIMENTO A 

APELAÇÃO CÍVEL. CONFRONTO A SÚMULA Nº 300 DO SUPERIOR 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA. TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA 

FORMALIZADO ATRAVÉS DE CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

AUSÊNCIA DE ASSINATURA DE TESTEMUNHAS QUE NÃO A INVALIDA 

POR HAVER A LEI 10.931/2004 QUE A DISCIPLINA EXIGIDO APENAS A 

ASSINATURA DO EMITENTE, E, SE FOR O CASO, DO TERCEIRO 

GARANTIDOR DA OBRIGAÇÃO, OU SEUS RESPECTIVOS MANDATÁRIOS. 

EXECUÇÃO APARELHADA DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL, NO 

CASO, CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO, EM QUE FOI CONFESSADA A 

DÍVIDA, DEVIDAMENTE ACOMPANHADA DO DEMONSTRATIVO DO 

DÉBITO E DA ORIGEM DA DÍVIDA, TUDO EM CONSONÂNCIA COM O QUE 

EXIGE O ART. 28 DA LEI Nº 10.931/2004. DECISÃO MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. CONHECIMENTO E DES-PROVIMENTO DO 

RECURSO. (e-STJ, FL. 187). No recurso especial, a parte Recorrente 

alega violação do art. 585, II, do CPC/1973 e do art. 26, caput, da Lei nº 

10.931/2004. Sustenta que a ausência de assinatura das testemunhas no 

instrumento de confissão de dívida prejudica sua validade. (omissis). A 

pretensão recursal não comporta provimento. Sustentam os recorrentes a 

nulidade absoluta do Termo de Confissão de Dívida utilizado como título 

executivo extrajudicial para subsidiar a execução em razão da ausência 

da assinatura de testemunhas. Sobre a discussão, confira-se o que 

dispõe o acordão recorrido, in verbis: Na hipótese dos autos, é mister 

ressaltar que não só o instrumento de confissão de dívida, ainda que 

originário de contrato de abertura de crédito constitui título executivo 

extrajudicial, nos termos da Súmula no 300 do STJ, como ele é dotado de 

certeza, liquidez e exigibilidade. Isso porque, ao contrário do que fazem 

crer as agravantes, a falta de assinatura de testemunhas no instrumento 

de confissão de dívida formalizado através da cédula de crédito bancário 
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não o invalida, porque a Lei 10.931/2004 que disciplina, em seu art. 29, IV, 

exigiu apenas a assinatura do emitente e, se for o caso, do terceiro 

garantidor da obrigação, ou seus respectivos mandatários, não fazendo 

qualquer menção à assinatura de testemunhas. (omissis) (STJ – AREsp: 

1044013 RN 2017/0010273-5, Relator: Ministro PAULO DE TARSO 

SANSEVERINO, Data de Publicação: DJ 17/11/2017)

No tocante a ausência do demonstrativo débito da dívida melhor sorte 

também não assiste o excipiente. Conforme se depreende do artigo 28 da 

Lei 10.931/04, a Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial 

e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma 

nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, 

ou nos extratos da conta corrente.

Portanto, da análise da cédula juntada a fls. 09 extrai-se todos os 

requisitos previsto no dispositivo retro citado.

Quanto ao mais (alegações das cláusulas abusivas, ilegalidade da 

cobrança, excesso de juros), a via eleita escolhida é inoportuna, pois 

como acima explanado, as questões suscetíveis de discussão são as que 

não exigem dilação probatória como os requisitos do título executivo, a 

exigibilidade da obrigação, a legitimidade das partes, a competência 

absoluta do Juízo, a prescrição e a decadência.

Ademais, as matérias posta a discussão pelo excipiente constam dos 

casos de admissibilidade da via defensiva prevista no artigo 917 do 

Código de Processo Civil a qual oportuniza de forma efetiva o 

contraditório, eis que no processo executivo a atividade jurisdicional 

restringe-se a atos necessários à satisfação do direito do credor e, 

consequentemente, a compelir o devedor a pagar quantia, entregar coisa, 

de fazer ou de não fazer.

Destarte e por todo o exposto, indefiro os pedidos, exposto na exceção 

de pré-executividade proposta pelo executado Aldemir Alves Bettini, salvo 

quanto aos pedidos referentes as alegações de cláusula abusivas, 

ilegalidade de cobrança e excesso de juros, os quais não os conheço.

Expeça-se mandado de penhora e avaliação, nos termos do artigo 829, 

§1º do CPC.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193369 Nr: 12640-55.2014.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RNdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério Nóbrega da Silva - 

OAB:MT 14.736-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 Processo nº 12640-55.2014 – Código 193369

Vistos.

Ante a comprovação da hipossuficiência da parte sucumbente, defiro o 

benefício da justiça gratuita, conforme requerido a fls. 115/122.

Arquivem-se os autos com as baixas necessárias. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 01 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 72152 Nr: 5407-51.2007.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Distribuidora de Armarinhos Ltda, 

Raimunda Ferreira de Abreu, Consuelo Almeida Dias, Raimundo Nonato 

Ferreira de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLÁVIA BEATRIZ CORRÊA DA 

COSTA S. SOARES - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula André Da Mata - 

OAB:Oab/MT 10.521, Indyara Winter Cavalcante - OAB:MT 16.713, 

Leonardo André da Mata - OAB:MT 9.126, Márcio e Silva Morais - 

OAB:11.035

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do executado, para manifestar-se acerca do pedido 

de extinção de fls. 165/166, prazo CINCO dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276339 Nr: 4977-16.2018.811.0004

 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: Aline Laura Vilela Almeida Alves Mendonça, Suely Vilela 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mato Grosso Previdência - MTPREV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carla Venturine Esteves - 

OAB:MT 21.977, Gabriel Luiz Esteves - OAB:MT-22.330

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO 4977-16.2018.811.0004 (CÓD. 276339)

Vistos.

Considerando que as partes concordaram com o pedido de dispensa da 

audiência de conciliação ante o princípio da indisponibilidade do interesse 

público, CANCELO a audiência designada, nos termos do art. 334, §4°, I, 

do Código de Processo Civil.

 Intimem-se as partes.

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.: 187359 Nr: 8176-85.2014.811.0004

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13.889/OAB-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 8176-85.2014 – Código 187359

Vistos.

 Trata-se de Ação De Busca e Apreensão movida pela Banco 

Volkswagen S/A em face de Hugo da Silva Costa.

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 reconhecido no acordão de fls. 141/14, 

caracterizando, portanto, inércia do requerido, traduzindo-se em 

constituição de mora.

 Como se sabe, para a concessão da liminar, por disposição legal, basta a 

comprovação da mora ou do inadimplemento do devedor, requisitos 

elencados no parágrafo 2o, do 2o artigo e no artigo 3°, ambos do 

Decreto-Lei nº911/69 c/c Lei nº 13.043/2014.

A súmula 72 do STJ assim diz:

 “STJ Súmula nº 72. A comprovação da mora é imprescindível à busca e 

apreensão do bem alienado fiduciariamente”.

O requerente cumpriu este requisito, sendo certo que para a comprovação 

da mora do devedor alienante, na alienação fiduciária, basta à expedição 

de carta registrada por intermédio de Cartório de Títulos e Documentos, 

não sendo necessária a prova do recebimento por parte do destinatário. 

Este é o entendimento, vejamos:

“Alienação fiduciária - Ação de busca e apreensão - Mora (Dec-lei 911-69, 

Art. 2º, parágrafos 2º e 3º)

Comprovação. Carta registrada, ao devedor, pelo Cartório de Títulos e 

Documentos. Prova suficiente, sem necessidade da comprovação do 

recebimento pelo destinatário. (Ap. 374.334-6, 4.8.87, 6ª C 1º TACSP, Rel. 

Juiz CARLOS GONÇALVES, in JTA 107-14)

Cabe anotar ainda, que há receio de que o requerente sofra danos pelo 

uso inadequado do bem e pelo desaparecimento do mesmo, objetivando 

impedir a aplicação de seu direito. Nesse sentido:

 “SÚMULA 29 DO 2° TASP – (comprovação da mora): “A comprovação da 

mora a que alude o § 2° do Art. 2° do Decreto Lei 911/69, pode ser feito 

pela notificação extrajudicial, demonstrada pela entrega da carta no 
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endereço do devedor, ainda que não obtida assinatura de seu próprio 

punho”.

Frente ao exposto tendo o autor cumprido os requisitos elencados no § 2º, 

do artigo 2o e artigo 3° da Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, DEFIRO 

LIMINARMENTE a BUSCA E APREENSÃO de um automóvel Volkswagen, 

GOL 1.0, OBK-1016, CHASSI 9BWAA05W3DP081996, a ser cumprido por 

meio de mandado judicial, devendo no ato de apreensão ser efetuada a 

entrega do bem e seus respectivos documentos.

 Com fundamento no artigo 840, §1º, do CPC/2015, após a apreensão do 

veículo determino que o senhor meirinho deposite-o em favor do autor ou 

na pessoa de quem este indicar mediante termo de responsabilidade, 

restando vedado o depósito em favor de terceiros, funcionários ou 

serventuários da justiça, como dispõe o artigo 697 da CNGC.

 Somente após a execução da liminar, é que o Sr. Oficial de Justiça deverá 

proceder a CITAÇÃO DA PARTE REQUERIDA, cientificando-o acerca do 

conteúdo da petição inicial, bem como dos prazos, providências e 

sanções previstas na Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 13.043/2014, a seguir 

transcritas:

 Poderá o réu efetuar o pagamento da integralidade da dívida indicada pelo 

credor na inicial, prazo de 05 (cinco) dias, após a execução da liminar, 

obtendo-se, assim, a restituição do veículo livre de ônus.

 Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias sem ter havido o pagamento da 

integralidade da dívida, consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e 

exclusiva do bem no patrimônio do autor.

Poderá o réu apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias após a 

execução da liminar.

 Decorridos 15 (quinze) dias e não sendo apresentada resposta, será 

decretada a revelia do requerido (artigo 344, do Código de Processo Civil).

 Por fim, caso reste infrutífera a execução da liminar, fica facultado ao 

autor o disposto no artigo 3º, § 12, do Decreto-Lei 911/69 c/c Lei 

13.043/2014.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

Barra do Garças-MT, 01 de agosto de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 23930 Nr: 216-35.2001.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Dilermando Vilela Garcia Filho, Andréa Carolina Coelho 

Magrini, Onildo Beltrão Lopes, Necy Araújo Lustosa Vieira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imobiliária Nelmar Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréa Carolina Coelho 

Magrini - OAB:MT 9.579 - B, DILERMANDO VILELA GARCIA FILHO - 

OAB:OAB/MT 4275, Necy Araújo Lustosa Vieira - OAB:MT 7.491-A, 

Onildo Beltrão Lopes - OAB:MT 2.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dorivaldo Cardoso - 

OAB:2091

 Código 23930

Vistos.

Tendo em vista que a execução se conduz pelo modo menos gravoso 

para o executado, intime-o para se manifestar acerca do pedido de fls. 

397.

Expeça-se o necessário.

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.: 273140 Nr: 3037-16.2018.811.0004

 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: Maria Helena da Silva Arantes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Carlos Silva Arantes, Miromar da Silva 

Arantes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA GRAZIANE DELMONDES - 

OAB:17744

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILFARNEY VIEIRA DO 

NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 PROCESSO Nº 3037-16.2018..811.0004 – CÓDIGO Nº 273140

 SENTENÇA

Trata-se de AÇÃO REVOGATÓRIA DE MANDADO PROCURATÓRIO COM 

PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA movida por MARIA HELENA DA SILVA 

ARANTES em face de ANTÔNIO CARLOS SILVA ARANTES E MIROMAR 

DA SILVA ARANTES.

Em audiência de conciliação, as partes firmaram acordo, identificado no 

termo à fl. 41, pugnando, assim, sua homologação, com a consequente 

extinção do processo.

Vieram-me os autos para a apreciação do acordo firmado.

É o sucinto relatório. Decido.

Verifica-se que as partes são legítimas e capazes, bem como estão 

regularmente representadas nos autos.

Sendo assim, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos acordados à 

fl. 41, a fim de que produza todos os seus efeitos jurídicos e legais e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil, salientando, 

que se for a hipótese, haverá constituição de título executivo judicial nos 

termos do art. 515,III do CPC.

 No caso, as custas processuais já foram devidamente recolhidas 

conforme consta nos comprovantes fixados nas fls. 10, 19 e 20. Assim 

como os honorários advocatícios, os quais foram previamente ajustados, 

e que cada parte se responsabilizará pelos honorários de seus 

respectivos advogados.

Após o trânsito em julgado, recolhidas as custas, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de costume.

 Publique-se. Registre-se. 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.: 272055 Nr: 2327-93.2018.811.0004

 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: Apoena Camerino de Azevedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dell Computadores do Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Apoena Camerino de Azevedo 

- OAB:MT 13314-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thiago Mahfuz Vezzi - 

OAB:18017/A

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para que se proceda, via DJE, a 

intimação do patrono do requerente, para manifestar-se acerca da 

contestação de fls. 33/56, prazo QUINZE dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 40551 Nr: 448-42.2004.811.0004

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. Silva Miguêz & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU CAETANO ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandro Takishita Martins da 

Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BOSCO ANTUNES 

TEIXEIRA NETO - OAB:OAB/GO 26.301

 Código 40551

Vistos.

Defiro o pedido de penhora do bem imóvel, cuja certidão de matrícula está 

acostada às fls. 153/163.

Expeça-se carta precatória ao juízo da comarca de Aragarças/GO para a 

realização de penhora e avaliação do bem.

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, 31 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
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 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 78010 Nr: 1488-20.2008.811.0004

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deulice Martins Fonseca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Voigt, João Primo de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) HERBERT DE SOUZA PENZE, para devolução 

dos autos nº 1488-20.2008.811.0004, Protocolo 78010, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 276838 Nr: 5308-95.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DSNdNF, LDMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSNdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lais Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Júnior César Coelho da Silva 

- OAB:MT 19.199

 Intimação da parte requerida do inteiro teor do r. despacho de fls. 253, de 

seguinte teor: Vistos. Considerando que as partes alegaram não haver 

possibilidade de conciliação e que não há previsão legal de audiência de 

conciliação realizada com Magistrado, conforme art. 165 e ss. do Código 

de Processo Civil, CANCELO a audiência designada, nos termos do art. 

334, §4°, I, do Código de Processo Civil.

 E ainda, tendo em vista que os processos cód. 276933 e 277260 

discutem a mesma questão apensem-se os autos. Intimem-se as partes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 187359 Nr: 8176-85.2014.811.0004

 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 Volkswagen S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HUGO DA SILVA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13.889/OAB-MT, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:MT 4482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 199252 Nr: 3269-33.2015.811.0004

 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: Eli Jorge Hildebrand

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hebe Cristina Ferreira Hildebrand, Hélio Rodolfo 

Hidelbrand, Sonia Helena Hildebrand Cardinali, Eugênio Cardinali Junior, 

Tarita Hildebrando Cardinali, Giuliano Hildebrand Cardinali, Paulo Abreu 

Neto, Alexandre Abreu, Jussara Aparecida do Nascimento Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aridaque Luís Neto - OAB:MT 

3.252, Fabio José Ribeiro - OAB:329336/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Ferraz - OAB:OAB/SP 

260.573, MARA SANDRA CANOVA MORAES - OAB:108178/SP, Mércia 

Rejane Canova Freitas - OAB:190.472-SP, Onofre Canova - 

OAB:OAB/SP 32761

 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, no prazo de CINCO dias, comparecer 

na Secretaria a fim de retirar as cartas precatórias expedidas para citação 

e intimação dos requeridos para audiência designada nos autos.

 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:

 Conforme legislação processual e nos termos do Provimento 

56/2007/CGJ, impulsiono o presente feito abrindo vistas ao procurador do 

requerente, para que, no prazo de 05 dias, efetue o recolhimento da 

diligência do Oficial de Justiça, no valor de R$ 36,00 (trinta e seis reais), 

através da Guia competente, a ser expedida junto ao Sítio do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (WWW.tjmt.jus.br), devendo juntar comprovante 

nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 219995 Nr: 2827-33.2016.811.0004

 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: Embra - Empreendimentos Brasileiros Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Império Rodo Hotel Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Rodrigues da 

Fonseca Filho - OAB:MT 5.751, André Luiz Soares Bernardes - 

OAB:MT 13.613, Claudia Costa Ferreira Fonseca - OAB:18.582 MT, 

Kayo Ronnaro Silva Dias - OAB:MT-22433/O, Pedro Augusto Santos 

de Souza - OAB:MT 20.350/O, Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Processo nº 2827-33.2016 – Código 219995

Vistos.

Trata-se de ação reivindicatória, combinada com indenização por perdas e 

danos e declaratória de inexistência de direito à indenização por 

benfeitorias e acessões proposta por EMBRA – Empreendimentos 

Brasileiros LTDA, em face de Império Rodo Hotel LTDA.

A fls. 350 foi deferida a produção de prova pericial requerida pela parte 

autora. Na oportunidade foi nomeado o Sr. Vinicius Melo Nogueira Silva, 

engenheiro agrônomo.

Intimado, apresentou sua proposta de honorários.

 Por sua vez, instada, a autora descordou da proposta alegando excesso. 

Dessa forma, o perito encaminhou contraproposta com valor reduzido.

Intimada mais uma vez a se manifestar, a parte autora novamente alegou 

ser valor exorbitante.

Pois bem. Intimado acerca da nomeação, o Sr. Perito apresentou proposta 

de honorários devidamente detalhada justificando os valores adotados, 

conforme se vê das fls. 353/360.

De outra banda, a parte autora, interessada na realização da perícia, 

intimada a se manifestar acerca dos honorários apenas alegou que o valor 

seria exorbitante sem ao menos demonstrar o que seria razoável ou 

parâmetros que contradissessem os argumentos do Sr. Perito.

Dessa forma, por não haver razões que desqualifiquem o valor estipulado 

de R$ 18.000,00 (dezoito mil reais), fls. 372/374, homologo-o.

A parte autora deverá depositar 50% (cinquenta por cento) do valor dos 

honorários, nos termos do artigo 465, §4º do CPC.

Intime-se. Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256714 Nr: 10684-96.2017.811.0004

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMCRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrey da Silva Carvalho - 

OAB:MT 15.748, ISABELLE DE BAPTSTA - OAB:19.065, Josias Alves 

Vitor Trindade - OAB:MT 16.506, Kátia Gobatti Calça - OAB:MT 

13.745, Larissa Lauda Burmann - OAB:MT 18476, Sandra Negri - 

OAB:MT 18472-B, Thaísa Maria Rodrigues Held - OAB:MT 14.478, 

Valdeir Ribeiro de Jesus - OAB:MT-15269-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 256714

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Vistos.

Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos financeiros 

em nome do executado, conforme extrato em anexo retirado do sistema 

BACENJUD.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$25,07. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a parte exequente 

para se manifestar indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o 

que entender de direito.

Dê ciência ao exequente.

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.: 193810 Nr: 12948-91.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Salete Loureiro de Camargo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Imperial Veículos Ltda, Sandro Rother

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Paulo Henrique da Silva Magri - OAB:14179-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO DA CUNHA 

MARINHO - OAB:12501/A

 PROCESSO CÓD. 193810

EXECUÇÃO DE SENTENÇA

Vistos.

Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos financeiros 

em nome do executado, conforme extrato em anexo retirado do sistema 

BACENJUD.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$1,80. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a parte exequente 

para se manifestar indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o 

que entender de direito.

Dê ciência ao exequente.

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.: 98256 Nr: 3266-54.2010.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercial Ferreira Calistro Ltda - Me, Jean Naid 

Dalmagro, José Roberto Calistro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO CÓD. 98256

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial movida pelo Banco Bradesco 

S/A da Comarca de Osasco em face de Comercial Ferreira Calistro Ltda – 

ME e outros.

 Deferido o requerimento de fls.155 e realizada a busca de ativos em nome 

dos executados, via Sistema BACENJUD, esta restou infrutífera, conforme 

comprovante anexo.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se o exequente para 

se manifestar, no prazo de 10 (dez) dias, indicando bens passíveis de 

penhora ou requerendo o que entender de direito, sob pena de suspensão 

do feito.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 23741 Nr: 545-81.2000.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: L. C. Silva Miguêz & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GM Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Bortolaia - 

OAB:MT 5.444, Vinicius de Oliveira Ribeiro - OAB:13.777/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Archanjo Dama Filho 

- OAB:MT 4482

 PROCESSO 545-81.2000.811.0004 (CÓD. 23741)

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Cumprimento de Sentença movida por L. C. Silva 

Miguêz & Cia Ltda em face de Gm Leasing S/A Arrendamento Mercantil.

 Deferido o pedido de penhora online via sistema BACENJUD, em contas 

em nome do executado, houve bloqueio do valor integral da ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 247566 Nr: 4611-11.2017.811.0004

 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: JBdSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ED

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Freitas de 

Souza - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 CÓDIGO 247566

Vistos.

Trata-se de ação de alimentos proposta por João Bosco da Silva Lima em 

face de Ediane Doutor, objetivando a guarda e pensão alimentícia dos 

filhos, com alegação de ter melhores condições de cuidar dos menores.

 Após restar infrutífera a audiência de conciliação/mediação designada, a 

requerida apresentou contestação, alegando que o requerente não tem os 

mínimos cuidados com os filhos, que inclusive um deles está com febre 

constante.

É o relatório.

 Ante a necessidade de decisão urgente da demanda, por razão dos filhos 

menores, designo audiência de instrução para o dia 19 de setembro de 
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2018, às 14h00min (horário de Mato Grosso).

Após, conclusos.

 Intime-se.

 Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 27 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 169363 Nr: 1419-12.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paolo Cesar da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mário Takatsuka - OAB:SP 

43.638

 PROCESSO CÓD. 169363

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Banco 

Bradesco S/A em face de Paolo Cesar da Silva.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome do executado, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206368 Nr: 7365-91.2015.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO RENATO ROCHEMBACH ME , Paulo 

Renato Rochembach

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Raphael Prajnatara Balbino 

da Silva - OAB:MT 20.340

 PROCESSO CÓD. 206368

AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

 Vistos.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial movida por Banco 

Bradesco S/A em face de Paulo Renato Rochembach Me e Paulo Renato 

Rochembach.

 Deferido o pedido de penhora online em contas em nome dos executados, 

via sistema BACENJUD, houve bloqueio de valores parciais ao total da 

ordem inicial.

 Dessa forma, acerca do valor penhorado, digam as partes no prazo de 10 

(dez) dias.

Oficie-se à diretoria da Conta Única do Poder Judiciário do estado de Mato 

Grosso, para que vincule a este feito o numerário transferido, conforme 

extrato em anexo.

Expeça-se o necessário.

Intimem-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 27 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 182064 Nr: 3854-22.2014.811.0004

 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: Andrade de Souza e Costa Andrade Ltda - ME, Gessy 

Andrade de Souza, Djanira Santos da Costa Andrade

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanessa Faria de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alex Ferreira de Abreu - 

OAB:MT 18.260, Sandro Luis Costa Saggin - OAB:MT 5.734

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Débora Suzana Ramos de 

Moraes Armando - OAB:MT 15.874, João Paulo Sousa Ribeiro - 

OAB:MT 15.816

 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 requerido/apelado, para querendo, no prazo de 

QUINZE dias, apresentar contrarrazões ao recurso de apelação de fls. 

157/161.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 206951 Nr: 7737-40.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ivanete Alves dos Santos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Iracy Alves Gouveia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raul Darci Dolzan - OAB:MT 

2.496-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Augusto S. 

Chataubriand - OAB:15038

 Processo nº 7737-40.2015 – Código 206951

Vistos.

 Tratam-se de embargos de declaração com efeitos modificativos 

propostos por Ivanete Alves dos Santos em face da sentença de fls. 

37/38 que extinguiu o feito sem resolução de mérito.

Alega a embargante, em apertada síntese, que a decisão objurgada 

extinguiu o feito antes de encerrado o prazo para a emenda determinada a 

fls. 35.

 É o relatório necessário.

Os embargos declaratórios não devem ser acolhidos.

A legislação procedimental estatui que os embargos de declaração têm 

por objetivo aclarar questões referentes a ambiguidade, contradição, 

obscuridade, ou ainda, suprir omissão sobre tema de pronunciamento 

obrigatório.

No caso, a embargante sustenta que a sentença que indeferiu a inicial, 

ante a desídia de cumprir determinação emenda à inicial, contrariou 

dispositivos do Código de Processo Civil, uma vez a, quando da decisão 

extintiva, não tinha sido esgotado o prazo para o cumprimento da 

diligência.

Analisando os argumentos ventilados nos embargos constata-se que, por 

via transversa, a embargante requer retratação da sentença objurgada.

Ocorre que, a reforma da decisão prolatada deve ser pleiteada através 

dos meios judiciais ordinários pertinentes ao caso, e não via embargos de 

declaração com efeitos infringentes, que pressupõem a excepcionalidade 

da medida, desde que demonstrado obscuridade, ambiguidade, 

contradição ou omissão.

É que os ditos embargos com efeitos infringentes ou modificativos ocorre 

excepcionalmente quando do esclarecimento ou integração de uma 

decisão judicial, suprindo a omissão, contradição, obscuridade, 

ambiguidade ou erro material, enseja a mudança da decisão objurgada.

Com efeito, no presente caso a sentença combatida não apresentou 

nenhum desses “vícios” capazes de alterar seu mérito pela via de 

exceção.

Diante do exposto, ante a ausência de hipótese de cabimento, REJEITO os 

embargos declaratórios interpostos pelo embargante e mantenho a 

decisão embargada por seus próprios fundamentos, devendo a parte 

insatisfeita buscar os meios ordinário para a pretendida retratação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Às providências. Expeça-se o necessário.

 Barra do Garças-MT, 26 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari
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Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 279140 Nr: 6690-26.2018.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Masuzo Inada

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Filipe Marcelo dos Santos 

Queiroz - OAB:MT-22580

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROCESSO Nº 6690-26.2018.811.0004 – CÓDIGO Nº 279140

Vistos.

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE 

JULGAMENTO ANTECIPADO DO MÉRITO proposta por MASUZO INADA em 

face do ESTADO DE MATO GROSSO.

Verificando os autos, identifico que a parte autora, emendando a inicial à 

fls. 28/40 e cumprindo a determinação do despacho retro, apresentou 

documentos que, na verdade, expõem sinais de capacidade financeira 

para os dispêndios judiciais. Nesse sentido, INDEFIRO o pedido de 

benefício da gratuidade da justiça, nos termos do art. 99, § 2º, do Código 

de Processo Civil.

Isto posto, INTIME-SE o requerente para quitar as custas iniciais, com 

fulcro no art. 82 do CPC, juntando aos autos o comprovante cabível, no 

prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de indeferimento da exordial, com 

consequente extinção do processo sem resolução de mérito, nos termos 

do art. 485, I, do Código de Processo Civil.

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

 Barra do Garças-MT, 01 de agosto de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193696 Nr: 12876-07.2014.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cervejaria Petrópolis do Centro oeste Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uberto Moreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Otto Medeiros de Azevedo 

Junior - OAB:MT 7.683

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Santiago Freitas Diniz 

- OAB:MT 16.066

 PROCESSO CÓD. 193696

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Vistos.

Defiro o pedido de informações acerca da existência de ativos financeiros 

em nome do executado, conforme extrato em anexo retirado do sistema 

BACENJUD.

 Entretanto, considerando que o total encontrado sequer custeia as 

providências burocráticas da execução, desbloqueio o valor de R$0,01. 

Assim, reputo não haver valores consideráveis para bloqueio.

 Dessa forma, em face da ausência de bens, intime-se a parte exequente 

para se manifestar indicando bens passíveis de penhora ou requerendo o 

que entender de direito.

Dê ciência ao exequente.

Intime-se.

 Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2018.

CARLOS AUGUSTO FERRARI

 JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 56722 Nr: 645-26.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josias Ribeiro de Sousa & Cia Ltda, Jonas 

Ribeiro de Sousa, Josias Ribeiro de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Tauil Adolfo - 

OAB:MT 8.208

 Código 56722

Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo, em 10 (dez) dias, 

o que reputarem adequado para o prosseguimento da ação.

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.: 260298 Nr: 13149-78.2017.811.0004

 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: ANA LAURA LIMA DA SILVA, Iris Maria Gomes Silva, 

Sandra Matos, Euridice Matos

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 260298

Vistos.

Intimem-se as partes para se manifestarem, requerendo, em 10 (dez) dias, 

o que reputarem adequado para o prosseguimento da ação.

Cumpra-se.

 Barra do Garças-MT, 31 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 156227 Nr: 8463-53.2011.811.0004

 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: RMP, LMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AdSPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Milton Antônio Martini 

Fernandes- Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Humberto Ramos 

Almeida dos Reis - OAB:13560/MT, Sandro Luis Costa Saggin - 

OAB:MT 5.734

 CÓDIGO 156227

Vistos.

Intimem-se as partes quanto ao retorno dos autos.

Nada sendo requerido em 10 (dez) dias, arquive-se.

Cumpra-se.

Barra do Garças/MT, 31 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 197000 Nr: 1844-68.2015.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dinair Alves da Silva Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÔNICA PAGLIUSO SIQUEIRA - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Processo 1844-68.2015.811.0004 – Código 197000

Vistos.

Trata-se de execução fiscal proposta pelo Estado de Mato Grosso em 

face de Dinair Alves da Silva Faria.

Às fls. 63 foi deferida a penhora do veículo restrito via RENAJUD, de 
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propriedade da parte executada, determinando-se a intimação do 

exequente indicar o pátio a ser depositado o bem, sendo que seu silêncio 

importaria a nomeação do executado a fiel depositário.

 Dessa forma, nomeio o executado como fiel depositário do bem ante a 

não indicação do pátio a ser depositado.

Indefiro o pedido de busca e apreensão do veículo, uma vez que a 

Execução Fiscal não está incluída nas hipóteses do Decreto Lei nº 911/69.

Regularize-se a penhora realizada.

Após, diga o exequente acerca dos atos de expropriação.

Cumpra-se.

 Barra do Garças/MT, 30 de julho de 2018.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 8355 Nr: 733-45.1998.811.0004

 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: Econômico S/A - Crédito, Financiamento e Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Otiai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Nos termos do artigo 921, §5º do CPC, intime-se a exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da possível ocorrência de 

prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 6827 Nr: 3409-97.1997.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Econômico S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Otiai, Paulo Otiai

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson José Bratti - OAB:MT 

4.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Nos termos do artigo 921, §5º do CPC, intime-se a exequente para no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestar acerca da possível ocorrência de 

prescrição intercorrente.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277762 Nr: 5917-78.2018.811.0004

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agenor Jacomini Me, Agenor Jacomini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra Kelly Chaves 

Sbrissa - OAB:8.963

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Deverá ser certificada a tempestividade dos presentes embargos. Se 

tempestivos, recebo-os para discussão.

Trata-se de ação de embargos à execução, ajuizada por Agenor Jacomini 

– Me, representada por Agenor Jacomini, em face da Fazenda Pública 

Municipal.

 Intime-se o embargado para impugná-los no prazo de 15 (quinze) dias, 

indicando as provas que porventura desejar produzir.

DEFIRO o benefício da justiça gratuita ao embargante.

 Após, voltem os autos conclusos para julgamento antecipado do pedido 

(art. 355, CPC) ou designação de audiência de conciliação, instrução e 

julgamento nos termos do art. 920 do Código de Processo Civil.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 193874 Nr: 13001-72.2014.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Associação dos Moradores do Povoado de Vale dos 

Sonhos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Auto Posto Ltda, Marcio Victor de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jussara Maria Fonseca S. Lira - 

OAB:MT-16.656

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandro Takishita Martins 

da Fonseca - OAB:MT 12.203-A

 Vistos.

Colham-se alegações em prazo sucessivo, destacando que o Ministério 

Público terá vista dos autos.

 Nada mais a constar, encerro o presente termo.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 58917 Nr: 2239-75.2006.811.0004

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Acácia Diesel - Comércio, Indústria de Veículos 

& Equipamentos Ltda, Edgar Atallah, Willian Atallah

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR DA FAZENDA 

PÚBLICA ESTADUAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERVÁSIO ALVES DE 

OLIVEIRA JÚNIOR - OAB:3592

 Pois bem, analisando os autos, vislumbro que razão não assiste ao 

executado, uma vez que a alegação de pagamento integral do débito, seria 

necessária a realização de instrução probatória, que somente via 

embargos à execução é possível haver, descabendo que a matéria de 

defesa seja apreciada por meio de incidente de exceção de 

pré-executividade como pretende o executado, posto que imprescritível a 

comprovação de dos pagamentos pelo executado. Ademais, é necessário 

que se regularize a inclusão do sócio Willian Robson Atallah no polo 

passivo da execução fiscal, uma vez que na petição e CDA inicial, este 

não constava como corresponsável/sócio. Por fim, há de se destacar que 

a divida ativa regularmente inscrita goza de presunção de certeza e 

liquidez.Ante ao exposto, não acolho exceção de pré-executividade 

apresentada, uma vez que não comprovado o pagamento do débito. 

Intime-se a exequente para no prazo de 10 (dez) dias, comprovar a 

qualidade de parte dos sócios.Intimem-se as partes desta 

decisão.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 256142 Nr: 10321-12.2017.811.0004

 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: METG, Franceliane Angela Tezori, Werik de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lazaro Humberto Pinto de 

Farias - OAB:19888/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de retificação de registro civil, nos moldes do art. 57, § 

8º, da Lei de Registros Públicos, cuja inicial veio suficientemente 

documentada, sendo na presente data realizada audiência da autora e do 

padastro, bem como colhido o parecer favorável do Ministério Público.

Sem delongas, o pedido tem previsão legal e os envolvidos presentes 

neste ato demonstraram consciência e se manifestaram reforçando o 
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pedido estampado na inicial. Assim, por ser de direito, JULGO 

PROCEDENTE o presente pedido para determinar que a jovem MARIA 

EDUARDA TEZORI GOMES acrescente o sobrenome de família de seu 

padastro, passando a se chamar MARIA EDUARDA TEZORI GOMES DE 

OLIVEIRA, mantidos os demais elementos do registro, cuja certidão se vê 

à fls. 13.

EXPEÇA-SE o necessário mandado de retificação ao Cartório local, 

observado o disposto no caput do art. 57 da Lei nº 6.015/73.

JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 

487, I, do CPC.

 Custas pela assistência judiciária gratuita.

Transitando em julgado, com baixas e anotações, ao arquivo.

Publicada em audiência, saem os presentes intimados. Registra-se. 

Cumpra-se.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 194521 Nr: 206-97.2015.811.0004

 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: Tânia Ferreira da Silva Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eva Gomes de Sousa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Severino Nunes 

Parreira - OAB:MT 18.718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Martins Felício - 

OAB:MT 4.826-A

 Vistos.

Em face do relatado pela advogada, à fls. 194, REDESIGNO a audiência 

para o dia 15 de outubro de 2018, às 15h00min (horário de Mato Grosso), 

devendo a profissional, que subscreve a mencionada peça, trazer aos 

autos, em 15 (quinze) dias, documento médico que comprove o relatado.

Os presentes saem intimados.

Registra-se. Cumpra-se.

Carlos Augusto Ferrari

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 277062 Nr: 5453-54.2018.811.0004

 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: Herick Bruno Mattos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Líder dos Consórcios do Seguro 

Obrigatório DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Freudes Dias Carneiro - 

OAB:MT 22.543, Lais Daiane Magalhães Peres - OAB:MT 15.835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Tendo em vistas que requerente e requerido se manifestaram pela não 

realização da audiência de tentativa de conciliação. Cancelo a audiência 

designada, nos termos do artigo 334, § 4º, I do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 274404 Nr: 3746-51.2018.811.0004

 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: RDdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marina Carolina de Oliveira 

Resende - OAB:16062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcy Borges Lira - 

OAB:1096/MT, SILFARNEY VIEIRA DO NASCIMENTO - OAB:MT 9.980-B

 Certifico que na certidão de publicação da decisão de folhas 74/75 não 

saiu os nomes dos advogados da parte requerida, motivo pelo qual, neste 

ato, procedo à intimação deles, Dr. Alcy Borges Lira , OAB/MT: 1.096, e 

Dr. Silfarney Vieira Nascimento, OAB/MT: 9.980-B, abaixo transcrita(o): 

"VISTOS. Intimem-se as partes, no prazo de 10 (dez) dias, para 

apresentarem as provas que pretendem produzir, justificando-as, sob 

pena de julgamento no momento em que o processo se encontra. No 

tocante à intimação do requerente, intime-se ainda, para que este 

apresente esclarecimentos sobre a alegação de que o exame genético 

possui vícios. Intime-se. Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 282663 Nr: 8689-14.2018.811.0004

 AÇÃO: Mandado de Segurança->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Matogrossense de Terapia Intensiva Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Barra do Garças - MT, Sociedade 

Matogrossense de Assistência em Medicina Interna Ltda - PROCLIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antonio Beltrão - 

OAB:DF/19.773

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que retifico a intimação de folhas 1.199 da parte autora, uma vez 

que na certidão de publicação não mencionou o número da OAB do 

advogado, para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar uma cópia da 

petição inicial dos autos e dos documentos que a acompanham para 

citação da segunda requerida, em razão de que, quando da distribuição, 

somente forneceu uma cópia da contra-fé, de acordo com o Art. 328, da 

C.N.G.C.: "A petição inicial deverá estar acompanhada da guia de 

recolhimento, exceto nos casos de justiça gratuita e de isenção legal, bem 

como de cópias necessárias a intimação/citação da parte contrária, nos 

termos do artigo 5º, inciso II, da Lei 7.603/2001."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 176575 Nr: 10590-90.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvani Soares Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Antônio Mari - OAB:MT 

15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADOS(S) DO EXEQUENTE para, em 10(dez) 

dias, indicar bens passíveis de penhora, sob pena de arquivamento 

definitivo e início da contagem do prazo prescricional, conforme art. 921, 

§2° e 4° do CPC.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 199612 Nr: 3471-10.2015.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jessica Oliveira da Silva, Carlos Alexandre Oliveira da 

Silva, VJOdS, Valdemir da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dolor de Matos, Iracema Gonzaga de Matos

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

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilson Luiz Esteves Silva - 

OAB:MT 17.166, Elisabeth Martins Ferreira - OAB:MT 5.672-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) NILVANDA NERES 

DE JESUS, para devolução dos autos nº 3471-10.2015.811.0004, 

Protocolo 199612, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 201676 Nr: 4786-73.2015.811.0004

 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: Maria Lúcia Barbosa de Menezes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul America Cia Nacional de Seguros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ailton Barbosa da Silva - 

OAB:18490-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner de Barros e 
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Mascarenhas Barbosa - OAB:Oab/MT 13245-A

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Cobrança de Apólice de seguro c/c Danos Morais 

proposta por Maria Lúcia Barbosa de Menezes, em face de Sul-América 

Cia Nacional de Seguros, devidamente qualificados nos autos.

Em manifestação de fls. 258/259, as partes informam que firmaram acordo 

por intermédio de seus advogados e pugnam pela homologação do mesmo 

para que produza efeitos legais.

É o sucinto relatório. Decido.

Conforme consta nos autos, as partes entabularam acordo e pleiteiam a 

homologação do mesmo. Face ao exposto, considerando a transação 

efetuada entre as partes, HOMOLOGO, por sentença judicial, os termos 

acordados à fls. 258/259, a fim de que produza seus efeitos jurídicos e 

legais e, consequentemente, JULGO EXTINTO o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar em custas e honorários.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de costume.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Augusto Ferrari

 Cod. Proc.: 161005 Nr: 1796-17.2012.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGdS, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971, Rodrigo Santos de Carvalho - OAB:18026

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lindalva de Fátima Ramos- 

Defensora Pública - OAB:DP

 INTIMAÇÃO da parte autora, para no prazo de 05 (cinco) dias informar se 

possui interesse no prosseguinto do feito, sob pena de extinção

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 103431 Nr: 8435-22.2010.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orlando Alves Teixeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Rodrigues de Souza - 

OAB:MT 5.876, Sidnei Rodrigues de Lima - OAB:MT 16.653

 1.Consta às fls. 3745/3745-v, pleito de levantamento de sequestro 

realizado sobre o bem imóvel da peticionária Marlene Rodrigues dos 

Passos, aduzindo que, não obstante tenha sido investigada sobre os fatos 

à época, não foi ajuizada em seu desfavor ação penal relacionada aos 

fatos posteriormente.

2.Instado a se manifestar, o Ministério Público quedou-se inerte quanto ao 

referido pleito e apresentou contrarrazões ao recurso de fls. 3725/3744.

3.Quanto à pretensão de fls. 3745/3745-v, ao pesquisar pelo nome da 

peticionária no sistema 'Apolo', não se detecta nos processos "em 

andamento" e nos "arquivados", o ajuizamento de ação penal em seu 

desfavor relacionada aos fatos objeto destes autos.

4.Assim, nos termos do art. 131, inciso I, do CPP, defiro o pedido de fl. 

3745, e determino o imediato levantamento da medida de sequestro 

incidente sobre o imóvel constante no documento de fls. 3762/3763, de 

propriedade de Marlene Rodrigues dos Passos (CPF n. 353.169.001-97).

5.Comunique-se a determinação contida no item ‘4’, ao Cartório de 1º 

Ofício desta Comarca de Barra do Garças, para que proceda ao 

levantamento do sequestro na matrícula do imóvel.

6.Após, considerando que as razões e contrarrazões recursais já foram 

apresentadas, remetam-se os autos ao Eg. TJMT, com nossas 

homenagens.

7.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Douglas Bernardes Romão

 Cod. Proc.: 280654 Nr: 7564-11.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor Hugo Nunes dos Santos Alencar Vieira, 

Anderson Victor de Freitas da Cruz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, João Jakson Vieira Gomes - 

OAB:20.239 MT

 Ofício 63/2018- Gab. 1ª Vara Criminal Código de Rastreabilidade nº 

81120183543251– 3ª Secretaria Criminal Processo Original: 

7564112018110004- 280654(Primeira Vara Criminal) Habeas Corpus nº. 

1008443-13.2018.8.11.0000 - Barra do Garças/MT – Classe 307 – CNJ 

Paciente: Anderson Victor de Freitas da Cruz Impetrante: João Jakson 

Vieira Gomes Este Juízo aguarda a apresentação da resposta à acusação 

por ambos denunciados, devidamente citados em fl.255. Seguem 

anexadas cópias dos documentos que reputo importantes para a melhor 

análise do writ: a) cópia da decisão que homologou o flagrante e 

converteu em prisão preventiva; b) Cópia da decisão que recebeu a 

denúncia; c) Cópia da decisão que indeferiu o pedido de revogação da 

prisão preventiva; d) Aquivo de aúdio/vídeo da audiência de custódia via 

link do google drive. Sendo que me resta para o momento, renovo protesto 

de estimas e consideração. Barra do Garças, 3 de agosto de 2018. 

Douglas Bernardes Romão Juiz de Direito Ao Exmo. Sr. Relator Dr. Gilberto 

Giraldelli Terceira Câmara Criminal Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 277205 Nr: 5542-77.2018.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto da Silva, Rithielly Borges dos 

Santos, Cemir Cardoso Lima Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Reinaldo Leite de Oliveira - 

OAB:MT 12.971

 Vistos, em correição.

Homologo a desistência supra.

Designo audiência de continuação para o dia 13/08/2018 às 13:00 horas 

(Horário Oficial de Cuiabá/MT), para oitiva do PM Weides Aleixo da Silva e 

interrogatório dos denunciados.

Expeça-se o necessário.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se com máxima urgência por se tratar de réu preso.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Augusta Prutchansky Martins Gomes

 Cod. Proc.: 210804 Nr: 10007-37.2015.811.0004

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Pereira Barros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius de Oliveira Ribeiro - 

OAB:13.777/A-MT

 Ante o exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal constante 

na denúncia, para o efeito de CONDENAR o acusado FÁBIO PEREIRA 

BARROS, qualificado nos autos, dando-o como incurso nas penas do art. 

218-B, §1º, e do art. 228, §3º, ambos do Código Penal, cometidos em 

concurso material (art. 69, do CP), incidindo a causa de aumento do crime 

continuado (art. 71, do CP) para ambos, vez que praticados varias vezes 

em detrimento das vítimas.(...) , após o trânsito em julgado da sentença:a) 

Expeça-se Guia de Execução Definitiva;b) Comunique-se a suspensão 

dos direitos políticos dos réus (artigo 15, inciso III, da Constituição Federal) 

via Sistema INFODIP - Informações e Direitos Políticos, acessível pelo sitio 

eletrônico www.tre-mt.jus.br/destaques/infodip, conforme determina o art. 
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595, da CNGC.c) Oficie-se ao Instituto Nacional de Identificação, demais 

órgãos competentes, e ao Cartório Distribuidor fornecendo informações 

sobre a condenação dos réus.Por fim, arquivem-se os autos com as 

baixas necessárias.P.R.I.C.Barra do Garças/MT, 30 de julho de 

2018.Augusta Prutchansky Martins Gomes Negrão NogueiraJuíza de 

Direito

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-62.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS BITTENCOURT CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte requerida, por meio de seu(s) advogado(s) 

Advogado do(a) REQUERIDO: MAURO PAULO GALERA MARI - 

MT0003056A, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar a quantia de R$ 

3.056, (TRES MIL REAIS E CINQUENTA E SEIS CENTAVOS ), sob pena de 

aplicação das multas do artigo 523, do Código de Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000236-13.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WYSLLA KETTELY LEITE DUARTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CAROLINA MOTA OAB - MT21206/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUANA PEREIRA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a) Advogado 

do(a) REQUERENTE: MARILIA CAROLINA MOTA - MT21206/O para que 

compareça à audiência de conciliação designada para o dia 21/09/2018 

Hora: 13:00 MT , sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001451-58.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DIAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARINI BORGES OAB - SP365419 (ADVOGADO)

ANDREI RAIA FERRANTI OAB - SP164113 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2. Pois 

bem, para a concessão in limine litis da tutela provisória faz-se necessário 

que no caso sub examine esteja presentes os requisitos delineados no 

artigo supramencionado. Na hipótese vertente, embora seja juridicamente 

possível o pedido formulado pela parte requerente, bem como a vasta 

documentação carreada aos autos, a concessão da tutela provisória em 

análise de cognição sumária fere o princípio do devido processo legal, do 

contraditório e da ampla defesa, eis que ocorreria a satisfação da 

pretensão do autor sem oportunizar o direito de defesa à parte contrária, 

descaracterizando a probabilidade do direito e o perigo na demora. De bom 

alvitre consignar que esses princípios foram erigidos à categoria de norma 

fundamental pelo código de processo civil e, portanto, devem ser 

seguidos, posto que os são verdadeiros mandados de otimização, ou seja, 

no momento de decidir o julgador deve aplica-los ao caso concreto 

fazendo um cotejamento entre as disposições fáticas e jurígenas trazidas 

à baila. 3- Frente ao exposto, INDEFIRO o pedido do promovente, de tutela 

provisória, tendo em vista que dos documentos carreados aos autos não 

ficou evidenciado a probabilidade do direito e o perigo na demora. 4- A 

demanda não reclama a realização da audiência prevista no artigo 16 da 

Lei 9.099/1995, aplicável aos Juizados da Fazenda Pública por força do 

disposto no artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Não bastasse isto, a presente 

comarca não conta com representante da Procuradoria do Estado de Mato 

Grosso, de tal sorte que o aprazamento da referida audiência com o rigor 

literal da lei, redundaria em flagrante prejuízo ao erário, diante de um 

quadro fático até então inviabilizador da sua aplicação. Por tais razões no 

Estado de Mato Grosso e adstrito aos Juizados da Fazenda Pública vige o 

enunciado 01 que contém a seguinte diretriz: A critério do juiz, poderá ser 

dispensada a audiência de conciliação no âmbito do Juizado da Fazenda 

Pública, desde que fixe o prazo de 30 (trinta) dias parar apresentar 

defesa. (XIII ENCONTRO CUIABÁ). 5- Deste modo, determino seja a parte 

requerida citada para apresentar defesa no prazo de 30 (trinta) dias, 

promovendo a conclusão dos autos para sentença após o transcurso do 

referido lapso temporal, com ou sem a peça de redarguição. 6- Cite-se a 

parte requerida observando o disposto no artigo 6º da Lei nº 12.153/2009 

c/c art. 242, § 3º, do Código de Processo Civil, bem como os artigos 246 (§ 

1º e §2º), 247 (inciso III) e 249, todos do mesmo diploma. 7- Expeça-se o 

necessário. 8- Cumpra-se.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Fernando da Fonsêca Melo

 Cod. Proc.: 279596 Nr: 6982-11.2018.811.0004

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Karlos Eduardo Inacio de Oliveira, Thiago Peres 

de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Barros Alves Lima - 

OAB:OAB/MT 16.747

 Initmação do advogado Sergio Barros A.Lima para comparecer na 

audiência preliminar para 27/09/2018 às 12:00 horas - MT. EU, Bartira 

Maria de Carvalho Rubert, Tecnica Judiciária que assina

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1003338-37.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MORAIS DE CAMPOS (REQUERENTE)

CELIO SILVA FILHO (REQUERENTE)

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA OAB - MT20267/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003338-37.2018.8.11.0006 REQUERENTE: ADRIANA MORAIS DE 

CAMPOS, CELIO SILVA FILHO, RAILLA WEISE DE CAMPOS SILVA Vistos 

etc. Trata-se de Alvará Judicial proposto por Adriana Morais de Campos, 

Railla Weise de Campos Silva e Célio Silva Filho no intento de obter 

autorização judicial para auferir levantamento de valores que serão 

depositados junto ao Banco do Brasil de titularidade do ‘de cujus’ Célio 

Silva, a título de restituição de Imposto de Renda. Juntou os documentos 

pertinentes. 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 do “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 dos requerentes, no caso vertente, encontra-se protegido, 

devendo para tanto ser autorizado o levantamento da quantia a ser 

depositada na conta da “de cujus” junto ao Banco do Brasil a título de 

restituição de Imposto de Renda, uma vez que não existe óbice aparente à 

concessão deste. Senão vejamos o seguinte entendimento jurisprudencial 

trazido à colação: "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 Adriana Morais de Campos a levantar o valor referente à 

Restituição de Imposto de Renda na conta vinculada em nome do “de 

cujus” Célio Silva junto ao Banco do Brasil. 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005913-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. P. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005913-52.2017.8.11.0006 AUTOR: SILVESTRE RICHARD PRADO PINTO 

RÉU: ROSENILDA CORREIA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

Guarda e Alimentos proposta por Silvestre Richard Prado Pinto em 

desfavor de Rosenilda Correia da Silva, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. O pedido de tutela de urgência foi deferido no ID 

10169799. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no ID 

11135883 com pedido de reconvenção, pugnando, em sede de tutela de 

urgência, pela majoração do valor dos alimentos, ainda, pela fixação de 

alimentos em seu favor e separação de corpos. No mérito, requereu pela 

fixação dos alimentos definitivos em favor das filhas do casal em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), concessão da guarda unilateral definitiva, 

fixação dos alimentos definitivos em seu favor em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), pela procedência da demanda para reconhecer e dissolver a união 

estável iniciada em 2011 e findada na data da determinação da separação 

de corpos, bem como seja decretada a partilha dos bens na proporção de 

50% para cada ex-companheiro. A impugnação à contestação consta no 

ID 11546495. O relatório psicossocial foi juntado no ID 11575885. O pedido 

de reconvenção foi analisado no ID 12225392, sendo deferido apenas o 

pedido de separação de corpos, a manutenção da guarda com a genitora 

e direito de convivência com o genitor de forma livre. O Ministério Público 

manifestou pela designação de audiência de instrução, no ID 12737349. O 

reconvindo apresentou contestação no ID 12791172, pugnando pela 

improcedência da reconvenção e procedência da ação nos termos 

inicialmente propostos. A Impugnação à contestação em reconvenção foi 

acostada no ID 13685370. Consta do ID 14242664 a comunicação de 

deferimento de tutela de urgência em Agravo de Instrumento interposto 

pela Requerida. Passo a sanear o feito. Presentes as condições da ação e 

pressupostos de existência válida e regular da relação jurídica 

processual, não tendo sido formuladas quaisquer questões preliminares, 

fixo como pontos controvertidos: data de inicio e fim da união estável; a 

existência de bens e dívidas a partilhar; como deverá ser exercida a 

guarda; regulamentação do direito de visitas; fixação de alimentos às 

infantes e à ex-companheira. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de setembro de 2018, às 16h30min. Intimem-se as partes 

para que compareçam acompanhadas de advogados e testemunhas 

arroladas. Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar suas 

testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 357, §4º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Por fim, 

certifique-se conforme requerido pelo autor no ID 14471536. Expeça-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Cáceres, 03 de 

agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005913-52.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S. R. P. P. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO OAB - MT0004583A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1005913-52.2017.8.11.0006 AUTOR: SILVESTRE RICHARD PRADO PINTO 

RÉU: ROSENILDA CORREIA DA SILVA Vistos etc. Trata-se de Ação de 

Reconhecimento e Dissolução de União Estável c/c Partilha de Bens, 

Guarda e Alimentos proposta por Silvestre Richard Prado Pinto em 

desfavor de Rosenilda Correia da Silva, ambos devidamente qualificados 

nos autos em epígrafe. O pedido de tutela de urgência foi deferido no ID 

10169799. Devidamente citada, a requerida apresentou contestação no ID 

11135883 com pedido de reconvenção, pugnando, em sede de tutela de 

urgência, pela majoração do valor dos alimentos, ainda, pela fixação de 

alimentos em seu favor e separação de corpos. No mérito, requereu pela 

fixação dos alimentos definitivos em favor das filhas do casal em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), concessão da guarda unilateral definitiva, 

fixação dos alimentos definitivos em seu favor em R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), pela procedência da demanda para reconhecer e dissolver a união 

estável iniciada em 2011 e findada na data da determinação da separação 

de corpos, bem como seja decretada a partilha dos bens na proporção de 

50% para cada ex-companheiro. A impugnação à contestação consta no 

ID 11546495. O relatório psicossocial foi juntado no ID 11575885. O pedido 

de reconvenção foi analisado no ID 12225392, sendo deferido apenas o 

pedido de separação de corpos, a manutenção da guarda com a genitora 
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e direito de convivência com o genitor de forma livre. O Ministério Público 

manifestou pela designação de audiência de instrução, no ID 12737349. O 

reconvindo apresentou contestação no ID 12791172, pugnando pela 

improcedência da reconvenção e procedência da ação nos termos 

inicialmente propostos. A Impugnação à contestação em reconvenção foi 

acostada no ID 13685370. Consta do ID 14242664 a comunicação de 

deferimento de tutela de urgência em Agravo de Instrumento interposto 

pela Requerida. Passo a sanear o feito. Presentes as condições da ação e 

pressupostos de existência válida e regular da relação jurídica 

processual, não tendo sido formuladas quaisquer questões preliminares, 

fixo como pontos controvertidos: data de inicio e fim da união estável; a 

existência de bens e dívidas a partilhar; como deverá ser exercida a 

guarda; regulamentação do direito de visitas; fixação de alimentos às 

infantes e à ex-companheira. Designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 11 de setembro de 2018, às 16h30min. Intimem-se as partes 

para que compareçam acompanhadas de advogados e testemunhas 

arroladas. Advirta-se que caberá aos respectivos advogados intimar suas 

testemunhas para comparecimento em juízo nos termos do art. 455 do 

Código de Processo Civil. Ademais, na forma do art. 357, §4º do Código de 

Processo Civil, concedo às partes o prazo de 15 (quinze) dias, para 

apresentarem em cartório o rol de testemunhas cujo depoimento 

pretende-se obter, caso ainda não tenham sido indicadas. Por fim, 

certifique-se conforme requerido pelo autor no ID 14471536. Expeça-se o 

necessário. Ciência ao Ministério Público. Cumpra-se. Cáceres, 03 de 

agosto de 2018. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003278-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. T. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

S. F. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003278-35.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS TRINDADE 

ROCHA REQUERIDO: SIRLENE FERNANDES MOREIRA, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista a 

disponibilização do Workshop de Direito Sistêmico pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, através do NUPEMEC, tendo o Instituto Oca agendado o evento de 

Constelação Familiar para o dia 23/08/2018 às 07h30min, determino a 

intimação da família para participação . Advirta-se que o comparecimento é 

obrigatório e que será fornecida certidão de presença para o trabalho, se 

for o caso. Transcorrido o evento, certifique-se acerca da participação 

das partes. Intime-se com urgência. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1003278-35.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. T. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

D. P. D. E. D. M. G. (REQUERIDO)

S. F. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOICE JERONIMO SILVA OAB - MT0016046A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1.ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE CÁCERES - FAMÍLIA E SUCESSÕES Número do Processo: 

1003278-35.2016.8.11.0006 REQUERENTE: ANTONIO CARLOS TRINDADE 

ROCHA REQUERIDO: SIRLENE FERNANDES MOREIRA, DEFENSORIA 

PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Tendo em vista a 

disponibilização do Workshop de Direito Sistêmico pelo Egrégio Tribunal de 

Justiça, através do NUPEMEC, tendo o Instituto Oca agendado o evento de 

Constelação Familiar para o dia 23/08/2018 às 07h30min, determino a 

intimação da família para participação . Advirta-se que o comparecimento é 

obrigatório e que será fornecida certidão de presença para o trabalho, se 

for o caso. Transcorrido o evento, certifique-se acerca da participação 

das partes. Intime-se com urgência. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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

 

Número do Processo: 1001452-71.2016.8.11.0006 AUTOR: ELIAS 

GONCALVES DE FIGUEIREDO RÉU: SOELY MARIA DA SILVA Vistos etc. 

Tendo em vista a disponibilização do Workshop de Direito Sistêmico pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, através do NUPEMEC, tendo o Instituto Oca 

agendado o evento de Constelação Familiar para o dia 23/08/2018 às 

07h30min, determino a intimação da família para participação . Advirta-se 

que o comparecimento é obrigatório e que será fornecida certidão de 

presença para o trabalho, se for o caso. Transcorrido o evento, 

certifique-se acerca da participação das partes. Outrossim, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestar nos autos acerca do 

relatório psicossocial, bem como das manifestações posteriores. 

Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001452-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E. G. D. F. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA GONZAGA VANINI OAB - MT23640/O (ADVOGADO)

RICHARD RODRIGUES DA SILVA OAB - MT23636/O-O (ADVOGADO)

CIBELI SIMOES DOS SANTOS OAB - MT0011468A (ADVOGADO)

ADRIANE APARECIDA BARBOSA DO NASCIMENTO OAB - MT23635/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. D. S. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA OAB - MT0004825A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

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

 

Número do Processo: 1001452-71.2016.8.11.0006 AUTOR: ELIAS 

GONCALVES DE FIGUEIREDO RÉU: SOELY MARIA DA SILVA Vistos etc. 

Tendo em vista a disponibilização do Workshop de Direito Sistêmico pelo 

Egrégio Tribunal de Justiça, através do NUPEMEC, tendo o Instituto Oca 

agendado o evento de Constelação Familiar para o dia 23/08/2018 às 

07h30min, determino a intimação da família para participação . Advirta-se 

que o comparecimento é obrigatório e que será fornecida certidão de 

presença para o trabalho, se for o caso. Transcorrido o evento, 

certifique-se acerca da participação das partes. Outrossim, dê-se vista 

dos autos ao Ministério Público para manifestar nos autos acerca do 

relatório psicossocial, bem como das manifestações posteriores. 

Intimem-se com urgência. Cumpra-se. Alethea Assunção Santos Juíza de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos
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 Cod. Proc.: 225712 Nr: 11214-94.2017.811.0006

 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: FLC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO GERALDO COUTINHO 

HORN - OAB:13.522-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, julgo procedentes os pedidos contidos na inicial, para 

determinar a retificação do assento de nascimento da requerente, o qual 

passará a constar FERNANDA DE LACERDA CINTRA e o sexo como 

feminino. Declaro extinto o feito com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do Código de Processo Civil.Intimem-se.Após o trânsito em 

julgado, expeça-se mandado de averbação, consignando-se que no livro 

cartorário, à margem do registro da retificação de sexo da requerente, 

deverá constar que a referida alteração decorre de sentença judicial em 

ação de retificação de registro civil (STJ, Quarta Turma, REsp 737993/MG, 

Relator Ministro João Otávio de Norinha, DJe 18.12.2009).Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 51106 Nr: 567-26.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8.194-A, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Certifico, que em cumprimento ao Artigo 203 § 4º do CPC, ou Artigo 335 

CNGC, e, de acordo com a legislação vigente e o provimento 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO o presente feito para INTIMAR O ADVOGADO dos 

requerentes para que informe dados bancarios dos requerentes para que 

possa ser feito alvará para que seja feito levantamento dos valores 

informados as fls. 204/223.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Alethea Assunção Santos

 Cod. Proc.: 51106 Nr: 567-26.2006.811.0006

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR - 

OAB:8.194-A, MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO LEMES DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14374

 Certifico que para que possa ser feito alvará de levantamento dos valores 

informados a fls. 204/223, é necessários dados bancarios dos 

requerentes.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003079-13.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIENE DE CARVALHO MERGAREJO DO AMARAL (AUTOR)

ANDRE LUIS SILVA DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CASTRO CINTRA OAB - MT0010044A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS ALMEIDA DIAS (RÉU)

BARBARA KLEIN BISINELLA (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES SENTENÇA Numero do Processo: 1003079-13.2016.8.11.0006 

AUTOR: ANDRE LUIS SILVA DO AMARAL, MAURIENE DE CARVALHO 

MERGAREJO DO AMARAL RÉU: LUCAS ALMEIDA DIAS, BARBARA KLEIN 

BISINELLA Vistos em correição. Trata-se de ação ordinária ajuizada por 

ANDRE LUIS SILVA DO AMARAL E OUTROS em face de LUCAS ALMEIDA 

DIAS E OUTROS, ambos devidamente 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, bem como a extinção do processo. 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 do 

CPC. 2– Em razão disso, cumprida a providência acima, DETERMINA-SE o 

arquivamento da execução com as baixas e anotações necessárias. 3 – 

Custas e honorários na forma acordada. 4 – INTIMEM-SE. Cáceres/MT, 13 

de novembro de 2017. Ramon Fagundes Botelho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003789-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DE GOIAS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARRARO OAB - GO11818 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TH1 COMERCIO E INDUSTRIA DE MEDICAMENTOS LTDA - ME 

(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 – 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. 4 – Às providências. Cáceres/MT, 06 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001986-78.2017.8.11.0006

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:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAM FIRMINO CHAVES DA SILVA (EXECUTADO)

ARTUR DE ARRUDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - Conforme já deferido em momento 

anterior, ANEXA-SE ao processo nesta ocasião os espelhos da consulta 

junto ao sistema INFOJUD contendo informações acerca da última 

declaração de renda (DIRPF) e declaração de operações imobiliárias (DOI) 

atinente aos últimos 5 anos. 2 - No mais, CUMPRAM-SE os demais 

comandos insertos na decisão anterior. 3 - Às providências. Cáceres/MT, 

06 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-91.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUDSON SANDER PRATA (EXECUTADO)

JEFFERSON MARCIO VIANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - Conforme já deferido em momento 

anterior, ANEXA-SE ao processo nesta ocasião os espelhos da consulta 

junto ao sistema INFOJUD contendo informações acerca da última 

declaração de renda (DIRPF) e declaração de operações imobiliárias (DOI) 

atinente aos últimos 5 anos. 2 - No mais, CUMPRAM-SE os demais 

comandos insertos na decisão anterior. 3 - Às providências. Cáceres/MT, 

06 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001373-92.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE SOUZA FERNANDES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - Conforme já deferido em momento 

anterior, ANEXA-SE ao processo nesta ocasião os espelhos da consulta 

junto ao sistema INFOJUD contendo informações acerca da última 

declaração de renda (DIRPF) e declaração de operações imobiliárias (DOI) 

atinente aos últimos 5 anos. 2 - No mais, CUMPRAM-SE os demais 

comandos insertos na decisão anterior. 3 - Às providências. Cáceres/MT, 

06 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001579-09.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO APARECIDO CABRERA BATISTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DESPACHO 1 - Conforme já deferido em momento 

anterior, ANEXA-SE ao processo nesta ocasião os espelhos da consulta 

junto ao sistema INFOJUD contendo informações acerca da última 

declaração de renda (DIRPF) e declaração de operações imobiliárias (DOI) 

atinente aos últimos 5 anos. 2 - No mais, CUMPRAM-SE os demais 

comandos insertos na decisão anterior. 3 - Às providências. Cáceres/MT, 

06 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 189342 Nr: 7826-57.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRO PINTO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. DUTRA ATALA ME, JOEL DUTRA ATALA, 

ELIANE DUTRA ATALA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMAR COELLHO DA SILVA - 

OAB:MT/14948, JOSÉ MARCIO DE OLIVEIRA - OAB:MT/14247, KELLY 

CRISTINA DA SILVA - OAB:8156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON PINHEIRO LEITE - 

OAB:19744/O

 Autos n. 7826-57.2015.811.0006 (Código: 189342)

SENTENÇA

Trata-se de ação de execução de título extrajudicial ajuizada por 

ALESSANDRO PINTO DE ARRUDA em face de J. DUTRA ATALA - ME, 

JOEL DUTRA ATALA e ELIANE DUTRA ATALA.

Realizados alguns atos processuais, adveio manifestação das partes em 

conjunto pugnando pela desistência do feito (fls. 240/241).

Vieram os autos conclusos.

É o relato do essencial.

 Fundamenta-se e decide-se.

 Tendo em vista que a desistência é ato potestativo da parte autora e que 

houve a concordância de todos os demandados quanto ao aludido pleito, é 

de ser acolhido o pedido em questão.

 Posto isso, HOMOLOGA-SE por sentença, para que surtam os efeitos 

jurídicos e legais, o pedido de desistência formulado pela autora, sem 

custos ou honorários de sucumbência conforme acordado entre as 

partes, por conseguinte, EXTINGUE-SE o processo sem a análise do 

mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC.

Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE com as baixas e 

anotações necessárias.

 INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 95490 Nr: 557-40.2010.811.0006

 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): FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR ME, 

FRANCISCO BALDUÍNO DA SILVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, LÁZARO JOSÉ GOMES JÚNIOR 

- OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CESAR MARTINS 

CUNHA - OAB:12.079, WAGNER LEITE DA COSTA PINTO - 

OAB:12.829/MT, WANTUIL FERNANDES JUNIOR - OAB:10705/MT

 Código n. 95490

DECISÃO

1 – Considerando a petição e documentos de fls. 237/315V, PROCEDA-SE 

a retificação da capa dos autos e do Sistema de Informações Processuais 

– Apolo, fazendo constar como exequente o HSBC BANK BRASIL S/A e 

como executado Francisco Balduino da Silva Júnior – ME e Francisco 

Balduíno da Silva Júnior.

2 – INTIME-SE a parte devedora por meio de seu advogado (DJE) para 

cumprimento da sentença – pagamento das verbas sucumbenciais, 

acrescido das custas, se houver – no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de acréscimo de multa de 10% (dez por cento), bem como 

honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento), ex vi do artigo 

523, caput e §1º, do CPC .

3 – Transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, EXPEÇA-SE 

mandado de penhora e avaliação na forma do artigo 523, §3º do CPC a fim 

de realizar a constrição de patrimônio do devedor executado.

4 – Em caso de cumprimento espontâneo, EXPEÇA-SE o necessário para 

levantamento de valores por ventura depositados em favor da parte 

credora.

5 – CONSIGNEM-SE no ato de intimação da parte devedora que, 

transcorrido o prazo acima sem pagamento voluntário, iniciar-se-á o prazo 

de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação nos próprios autos 

(artigo 525 do CPC).

6 – Com ou sem requerimentos formulados, certifique-se nos autos e 

façam-se os autos CONCLUSOS para apreciação ou arquivamento.

7 – CUMPRA-SE.
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Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 142404 Nr: 189-60.2012.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CDA-COMPANHIA DE DISTRIBUIÇÃO ARAGUAIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M.S.MIRANDA COMÉRCIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAIANE MARCELA ROMÃO - 

OAB:34.852, GLAUCO FELIPE ARAUJO GARCIA - OAB:36.571, LUCAS 

RODRIGUES MENDONCA - OAB:46432, VIVIANE RODRIGUES DE LIMA - 

OAB:31.713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMAJ-ESCRITÓRIO MODELO 

DE ASSISTÊNCIA JURIDICA-UNEMAT - OAB:EMAJ

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

retro é TEMPESTIVO. Certifico ainda que o Requerente, ora denominado 

Apelante, deixou de efetuar o devido preparo e apresenta pedido de 

gratuidade, Assim, nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsionam-se os 

autos INTIMANDO-SE via DJE/MT o Requerido, ora denominado Apelado, 

através de seu advogado legalmente constituído, para que, querendo, 

responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, CPC).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 174117 Nr: 9278-39.2014.811.0006

 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: JANETE SIQUEIRA VARGAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE DA SILVA GOMES - MICHELLY 

CALÇADOS, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A - BANSICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE CÁCERES/MT - OAB:, JAIR CARLOS CRIVELETTO - 

OAB:4917, LAERCIO FAEDA - OAB:3589-B, PATRICIA ALINE RAMOS - 

OAB:7203

 (...)Ante o exposto, este Juízo JULGA PARCIALMENTE PROCEDENTE os 

pedidos aduzidos na inicial para o fim de: a) declarar a inexistência de 

relação jurídica entre as partes referente aos contratos;b) condenar as 

requeridas a pagarem a autora a importância de R$ 4.770,00 (quatro mil, 

setecentos e setenta reais) para a autora, devendo tal valor ser 

monetariamente corrigido pelo IPCA/E e acrescido de juros legais de 1% 

(um por cento) ao mês a partir desta data, consoante dispõe o artigo 406 

do Código Civil.c) confirmar a antecipação de tutela deferida às fls. 53/58, 

determinando, em definitivo, que sejam cancelados os registros referentes 

a cobrança indevida em todos os bancos de dados dos órgãos de 

proteção ao crédito.CONDENA-SE as partes rés ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, os quais fixa-se em 10% sobre o 

valor da condenação, nos termos do art. 85, §2º do CPC. Transitado em 

julgado, certifique-se e ARQUIVE-SE com as cautelas de 

estilo.Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018.RAMON FAGUNDES 

BOTELHOJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 175514 Nr: 10312-49.2014.811.0006

 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: INSTITUIÇÃO ADVENTISTA CENTRAL BRASILEIRA DE 

EDUC. E ASSISTENCIA SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES 

S/A-REDE CEMAT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO FERREIRA DESTRO - 

OAB:6390, CLEO ADRIANA SANDER DA SILVA - OAB:9036/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINDOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A

 Código: 175514

DESPACHO

1 – Informações referentes ao Agravo de Instrumento n. 

1008398-09.2018.811.0000– TJ/MT prestadas nesta data e encaminhadas 

por malote digital ao Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso.

2 – Tendo em vista o efeito recursal regressivo (juízo de retratação), este 

Juízo MANTÉM a decisão agravada por seus próprios fundamentos, nos 

termos do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil.

 3 – Aguarde-se a decisão de mérito no agravo de instrumento. Após a 

preclusão do acórdão, retornem os autos CONCLUSOS para análise dos 

pedidos ainda não apreciados.

4 - CUMPRAM-SE as demais determinações já lançadas no processo.

Cáceres/MT, 03 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 86151 Nr: 1684-47.2009.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RENATO ARANTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI ALMEIDA GONÇALVES 

- OAB:9174 B

 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

 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.164). 

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 1943 Nr: 212-02.1995.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: LCDSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAEOCATL, GDMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERNANI ZANIN - OAB:11770/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELA RODRIGUES 

TEIXEIRA - OAB:13.121, LUIS CARLOS CORREA DE MELLO - OAB:8690, 

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE - OAB:9714-B, MIRTES GISELLA 

BIACCHI BELLE TURDERA - OAB:9714B

 INTIMAÇÃO – PARTE CREDORA

MANIFESTAR ACERCA DA EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE

 Impulsiono os autos para intimar a parte credora, na pessoa de seu 

Advogado, com o fito de que, no prazo de 5 dias, manifeste com relação à 

Exceção de Pré-Executividade juntada ao feito (fls. 938/1.012).

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 163336 Nr: 629-85.2014.811.0006

 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: ATIVOS S.A SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 

FINANCEIROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MD DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS 

ALIMENTICIOS LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WÁLLACE ELLER MIRANDA - 

OAB:21.157OAB/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 III – Dispositivo

Considerando a petição de fls. 68/70, PROCEDA-SE a retificação da capa 

dos autos e do Sistema de Informações Processuais – Apolo, fazendo 

constar como requerente a ATIVOS S.A. SECURITIZADORA DE CRÉDITOS 
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FINANCEIROS.

Ante o exposto, JULGA-SE PROCEDENTE o pedido formulado pelo 

requerente para o fim de condenar o réu ao pagamento da quantia de R$ 

214.082,97 (duzentos e quatorze mil e oitenta e dois reais e noventa e 

sete centavos) acrescido de juros moratórios desde a citação no 

percentual de 1 % ao mês e correção monetária pelo INPC desde a data do 

vencimento de obrigação.

Em sintonia com o princípio da causalidade, CONDENA-SE o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais, bem como dos 

honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da condenação 

acima imposta, conforme o art. 85, parágrafo 2º, incisos I a IV 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 136946 Nr: 6193-50.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO EDIBERTO DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIME SANTANA ORRO SILVA - 

OAB:6072-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109.730/MG

 Nos termos do artigo 152, inciso VI, do Código de Processo Civil INTIMO a 

parte exequente, por meio de seu advogado legalmente constituído, para, 

no prazo de 10 (dez)dias, se manifestar nos autos e requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 169620 Nr: 5930-13.2014.811.0006

 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: ARUINA BARBOSA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANATOLY HODNIUK JÚNIOR - 

OAB:7963, IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA - OAB:32.909/SP

 CERTIFICO para os devidos e legais efeitos que o Recurso de Apelação 

retro é TEMPESTIVO. Certifico ainda que a Requerente, ora denominada 

Apelante é isenta de preparo em razão da concessão de gratuidade de 

Justiça. Assim, nos termos do art. 203, § 4º do NCPC e Provimento nº 

56/2007/CGJ/TJ/MT, pelo presente, impulsionam-se os autos 

INTIMANDO-SE via DJE/MT o Requerida , ora denominado Apelado, através 

de seu(ua)(s) advogado(a)(s) legalmente constituído(s), para que, 

querendo, responda ao recurso no prazo legal (art. 1010, §1º, NCPC).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 102613 Nr: 7710-27.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HBBS-BM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APA

 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: FERNANDO CESAR LOPES 

PIVA - OAB:9715-B/MT

 INTIMAÇÃO – PARTE REQUERIDA/EXECUTADA

PROMOVER O ANDAMENTO DO FEITO

 Analisando os autos verifica-se que a parte autora/exequente manifestou 

pela suspensão do processo e remessa ao arquivo (fls. 305/305-v ). Com 

efeito em cumprimento ao determinado por este r. Juízo (fls. 306) realizo o 

impulsionamento dos autos para intimar a parte requerida, na pessoa de 

seu Advogado, com a finalidade de que, no prazo de 15 dias, pleiteie o 

que entender de direito.

 Felipe N. Mattioni

Gestor Judiciário

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94444 Nr: 9492-06.2009.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A-CRÉDITO FINANCIMENTO E 

INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CLÁUDIO PAULA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE LARA 

MOSQUEIRO - OAB:11178/MT, ELIZETE APARECIDA OLIVEIRA 

SCATIGNA - OAB:12.090-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANA CLARA DIAS 

NANI, para devolução dos autos nº 9492-06.2009.811.0006, Protocolo 

94444, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 150941 Nr: 9747-56.2012.811.0006

 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: COOP. DE CRÉD. DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO SUDOESTE DE MT-SICREDI SUDOE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALIFÓRNIA COMERCIAL DE COMBUTÍVEIS 

LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546 MT, MILTON MARTINS MELLO - OAB:3811 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 constituído Dr. Marcelo Brasil Saliba - OAB/MT 11.546-A, agora 

devidamente habilitado no "Sistema Apolo", para fins de receber 

intimações, 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.: 27995 Nr: 3262-55.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BDBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LFSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:8.123/PR

 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. 233). 

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.: 9513 Nr: 103-12.2000.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MMM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Alvares Campos - 

OAB:

 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.: 5058 Nr: 487-43.1998.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LRDS, JADS

 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 10 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.: 48182 Nr: 5380-33.2005.811.0006

 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: JSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M&APL, PBL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLÍNIO SAMACLAY DE LIMA 

MORAN - OAB:5.468 MT, SUÉRIKA MAIA DE PAULA CARVALHO - 

OAB:6.514 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:80357, RODOLPHO SANDRO FERREIRA MARTINS - 

OAB:189895

 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.: 5023 Nr: 171-40.1992.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÁCERES INDUSTRIA E COMÉRCIO DE COURO 

LTDA, ESTER TONIAZO KLAUK, ESTELÂNIA MARIA KLAUK MONTEIRO DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADY FARIA DA SILVA - 

OAB:157242

 Nos termos do art. 203, § 4º do CPC, impulsiono os autos, a fim de intimar 

a parte autora, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para 

manifestar-se quanto a concordância ou não dos Honorários periciais de 

fls. 597/598 havendo concordância, efetuar o pagamento que deverá ser 

depositado em juízo no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 65629 Nr: 3130-56.2007.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASSOCIAÇÃO DO CLUBE DE CABOS E SOLDADOS DO 

6º BPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRINÉIA SOFIA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DA SILVA REZENDE - 

OAB:7.388/OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/MT

 (...)Não obstante o valor apresentado no cálculo, nota-se que não foram 

amortizados os pagamentos já realizados pela parte executada. Isso 

porque apenas atualizou o valor originário da dívida, reconhecido no 

acordo de fls. 81/82. Ademais, a aludida transação fora entabulada em 

2008 (fls. 81/82) e, por meio da petição de fls. 91/92, a parte exequente 

noticia que, desde o mês de agosto de 2012, a parte ré teria deixado de 

adimplir com as parcelas acordadas, o que fora, inclusive, confirmado pela 

parte executada (fls. 97/98). Em outras palavras, parte considerável da 

dívida já teria sido paga e não fora abatida da planilha de cálculo 

apresentada.Logo, considerando que a transação previa valor mensal 

determinado, é absolutamente auferível e possível de ser calculada a 

quantia quitada pela parte executada, a fim de que o cálculo seja 

apresentado já com o decote das parcelas pagas.Como se não bastasse, 

mesmo informado que o valor da dívida originária seria de R$ 175.000,00, 

no cálculo fora inserida a quantia de R$ 178.000,00 a ser atualizada (fl. 

134), o que reforça a necessidade de sua retificação.Bem por isso, 

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o 

cálculo atualizado da dívida, com o decote das parcelas quitadas pela 

parte executada por força do acordo de fls. 81/82, pugnando o que 

entender de direito para o recebimento do crédito, sob pena de 

arquivamento.Vale ressaltar que não há mais falar em intimação da parte 

executada para pagamento, haja vista que o descumprimento do acordo 

fora reconhecido pela própria parte ré às fls. 97/98, bem como que já fora 

oportunizado a realização de transação entre as partes, o que não se 

concretizou. Assim, deverá a parte exequente apresentar pedido 

específico acerca de quais medidas pretende ser adotada para a 

satisfação da dívida, bem como a indicação de bens à penhora ou mesmo 

se mantém interesse na expropriação do bem penhorado às fls. 67/68, 

sendo certo que a sua inércia será interpretada como desinteresse no 

prosseguimento do feito.2 – Após, CONCLUSOS.3 – CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 140768 Nr: 10421-68.2011.811.0006

 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: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOMBARDI FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16691-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO PIRES ATALA - 

OAB:6.062 MT

 Código n. 140768

DESPACHO

1 – Na forma dos artigos 9º e 10 do CPC, INTIME-SE a parte exequente 

para, no prazo de 15 dias, manifestar acerca da impugnação de fls. 

170/173 e documentos de fls. 174/176, que revelam o pagamento do valor 

incontroverso, pugnando o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento.

2 – Em seguida, venham os autos CONCLUSOS.

3 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 73929 Nr: 26-91.1986.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ DE SOUZA BRANDÃO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): GONÇALO JOSÉ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIONELY ARAUJO VIEGAS - 

OAB:2684

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELI SIMÕES DOS SANTOS - 

OAB:11.468 OAB/MT

 Código: 73929

DECISÃO

1 – Inicialmente, em que pese o pleito de expedição de nova carta de 

adjudicação, formulado pela parte autora (fl. 81), a verdade é que a 

decisão prolatada nos Autos n. 665-25.2017.811.0006 (Código: 211679), 

em trâmite na Quarta Vara Cível desta comarca, deferiu a tutela 

antecipada para tornar sem efeito a carta de adjudicação emitida na data 

de 22/06/1988 nestes autos.

Logo, não há falar, ao menos neste momento, em expedição de nova carta 

de adjudicação, ante o conteúdo da decisão prolatada naquele feito, cuja 

cópia se vê às fls. 83/84, de modo que este Juízo INDEFERE o pedido de fl. 

81.

2 – No mais, uma vez que a adjudicação do imóvel penhorado nestes 

autos é objeto da demanda acima citada, bem como que eventual diligência 

nestes autos poderá ser requerida a qualquer momento pelas partes, 

ARQUIVE-SE o presente feito, com as baixas de estilo, sem prejuízo de 

posterior pleito de desarquivamento pela parte interessada.

3 – CUMPRA-SE.

Cáceres/MT, 01 de agosto de 2018.

RAMON FAGUNDES BOTELHO

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ramon Fagundes Botelho

 Cod. Proc.: 193670 Nr: 10529-58.2015.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ralisan Aparecida Modesco Boscardin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Alves da Silva Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELE DE AZEVEDO 

SIQUEIRA - OAB:19616/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Código n. 193670DECISÃO1 – (...) este juízo DEFERE o pedido de 

gratuidade de justiça reclamada pela parte requerente e estende a 

gratuidade aos presentes autos.2 – Por conseguinte, SUSPENDE-SE a 

exigibilidade da verba de sucumbência nos moldes do art. 98, §3º do 

Código de Processo Civil . 3 – Tratando-se a demanda em destaque de 

direitos disponíveis, 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), que deverá 

ser realizada em conjunto com a audiência designada nos autos apensos 

(Código 200835) devendo as partes comparecer acompanhadas de seus 

respectivos advogados ou pela Defensoria Pública, conforme determina o 

art. 334, §9º do mesmo diploma processual. 4 – INTIMEM-SE os advogados 

das partes via DJE, para o comparecimento na audiência de conciliação 

designada.5 – CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes 

advertência de que a ausência delas na audiência de conciliação referida 

no item 3 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). 6 – Por fim, após a realização da 

audiência de conciliação, nahipótese 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.7 – Após o decurso 

do prazo assinalado, CONCLUSOS para o início da fase instrutória, sem 

prejuízo do julgamento antecipado da pretensão ou a colheita de outros 

elementos probatórios. 8 – INTIME-SE. CUMPRA-SE.Cáceres/MT, 03 de 

agosto de 2018.RAMON FAGUNDES BOTELHOJuiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001555-78.2016.8.11.0006

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:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA FATIMA DE PAULA MAGALHAES (EXECUTADO)

FLORIZEU PORTES QUEROBIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE THADEU DOS SANTOS MESQUITA OAB - MT0007836A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte 

devedora foi devidamente citada, porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 

Havendo constrição patrimonial, INTIME-SE a parte executada por meio de 

seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 3 – Cumpridas as providências 

anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. 4 – Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 5 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001201-82.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINGA COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ GUSTAVO DERZE VILLALBA CARNEIRO OAB - MT0017563A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADILSON DA SILVA AMORIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Compulsando o processo, verifica-se que a parte 

devedora foi devidamente citada, porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente a fim de 

promover o bloqueio nas contas bancárias conforme requerido, 

utilizando-se, para tanto, do sistema BACENJUD até o valor da execução, 

devendo os autos permanecer em Gabinete até que seja processada a 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central, a 

teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – 

Havendo constrição patrimonial, INTIME-SE a parte executada por meio de 

seu advogado ou de maneira pessoal para manifestação no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 854, §3º do CPC). 3 – Cumpridas as providências 

anteriores, INTIME-SE a parte exequente para que se manifeste, 

requerendo o que entender de direito no prazo de 10 (dez) dias, sob pena 

de arquivamento. 4 – Por fim, CONCLUSO para demais deliberações. 5 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004916-69.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DARIO FERREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):
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RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES DECISÃO 1 – Primeiramente, como a parte executada foi 

pessoalmente citada, não há falar em citação por edital, de sorte que o 

requerimento contido no id. 13464301 está completamente fora de 

contexto. Por outro lado, compulsando o processo, verifica-se que a parte 

devedora foi devidamente citada, porém, não procedeu ao pagamento 

integral da dívida. Diante disso, com fundamento no art. 854 do Código de 

Processo Civil, este Juízo DEFERE o pedido do exequente formulado no 

item "d" da petição inical a fim de promover o bloqueio nas contas 

bancárias conforme requerido, utilizando-se, para tanto, do sistema 

BACENJUD até o valor da execução, devendo os autos permanecer em 

Gabinete até que seja processada a ordem perante as instituições 

financeiras por meio do Banco Central, a teor do que dispõe o art. 1°, § 2°, 

do Provimento n. 04/2007 – CGJ. 2 – Havendo constrição patrimonial, 

INTIME-SE a parte executada por meio de seu advogado ou de maneira 

pessoal para manifestação no prazo de 05 (cinco) dias (art. 854, §3º do 

CPC). 3 – Cumpridas as providências anteriores, INTIME-SE a parte 

exequente para que se manifeste, requerendo o que entender de direito 

no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de arquivamento. 4 – Por fim, 

CONCLUSO para demais deliberações. 5 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Cáceres/MT, 02 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002392-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MS12002 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO JOSE DUARTE BRANDAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO Trata-se de busca e apreensão ajuizada 

visando retomar a posse do bem alienado fiduciariamente ante o 

inadimplemento das prestações ajustadas. Instruiu a inicial com os 

documentos, dentre eles o contrato de financiamento com garantia 

fiduciária, a comprovação da mora e a notificação extrajudicial. 

Determinada a emenda a inicial para o fim de intimar o requerente a 

apresentar notificação extrajudicial no endereço correspondente ao do 

contrato, tal providência foi cumprida. 1 – Assim, demonstrados os 

requisitos legais, DEFERE-SE liminarmente a medida postulada para o fim 

de determinar a expedição de mandado de busca e apreensão dos bens 

indicados na inicial, depositando-os junto aos representantes legais 

indicados pelo requerente. 2 – Contudo, CONDICIONA-SE a expedição do 

mandado ao depósito do valor correspondente às diligências a serem 

promovidas por Oficial de Justiça, cujos parâmetros devem ser os 

estabelecidos na Portaria expedida pela Diretoria de Foro. INTIME-SE a 

parte requerente para promover o recolhimento das diligências no prazo 

de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do processo por perda 

superveniente do interesse de agir e ausência de pressuposto de 

constituição e desenvolvimento válido e regular do processo (artigo 485, 

incisos IV e VI, ambos do CPC). 3 – Cumprido o item 2, executada ou não a 

liminar, CITE-SE e INTIME-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação em 15 (quinze) dias ou, pagar a dívida pendente em 05 (cinco) dias 

(Decreto-Lei n. 911/69, art. 3.º, com as alterações da Lei 10.931 de 2004). 

4 – DEFEREM-SE os benefícios constantes do artigo 212, §2º do Código de 

Processo Civil, bem como, fica desde já autorizada a prerrogativa § 2º do 

artigo 536, do mesmo diploma legal, devendo para tanto, os Oficiais de 

Justiça agirem com a devida cautela, podendo, inclusive, utilizar o reforço 

policial, em sendo necessário. 5 – INTIME-SE. CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 

06 de agosto de 2018. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003753-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IRAYDES DO AMARAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO FERNANDES DE SOUZA OAB - MT0005721A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CLOTILDE AMARAL ROCHA DE PAULA (RÉU)

LUIZ DO AMARAL (RÉU)

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE CÁCERES - MT DECISÃO 1 – No que tange ao pedido de gratuidade de 

justiça, com fundamento no art. 99, §2º do CPC[1], INTIME-SE a parte 

requerente por meio de seu advogado (DJE) para que, no prazo de 05 

(cinco) dias, demonstre os pressupostos para a concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido. Fica a parte devidamente advertida 

de que a inserção de informações falsas ou a declaração de situação 

inverídica em documento público poderá ensejar responsabilização 

criminal por falsidade ideológica (artigo 299 do Código Penal[2]). 2 – De 

outro norte, desde já e considerando que o endereçamento da petição 

inicial indica órgão julgador distinto, bem como a matéria indica 

competência privativa da Vara Especializada de Família e Sucessões, este 

Juízo DECLARA-SE incompetente para a apreciação do presente 

processo. 2 – Nesse quadro, DETERMINA-SE a redistribuição deste 

processo para a 1ª Vara Cível desta Comarca, promovendo-se as baixas 

necessárias. 3 – CUMPRA-SE. Cáceres/MT, 06 de agosto de 2018. 

RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004716-62.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO ANTONIO FIRMIANO (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLOS LOCK OAB - MT0016828A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO ALVES DA COSTA (DEPRECADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES – DILIGÊNCIA CUMPRIR 

CARTA PRECATÓRIA Dados do processo: Processo : 

1004716-62.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 43.939,38; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261). Impulsiono os autos 

para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o intuito de 

que, no prazo de 15 dias, efetue o Complemento da diligência do Oficial de 

Justiça, no valor de R$ 70,00 reais, vide id 142012615, visando o 

cumprimento da missiva remetida a este Juízo. Deverá o nobre causídico 

acessar o site do TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - 

Guias – Diligência – Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar 

o pagamento da aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos 

autos o respectivo comprovante. Cáceres, 6 de agosto de 2018. 

Atenciosamente, MARCOS JOSE COSME DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000453-50.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO ADALBERTO MANHABOSCO (EXECUTADO)

P. A. MANHABOSCO - ME (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, se 

manifeste acerca da certidão do Sr. Oficial de Justiça (ID 12911909), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000641-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. N. DE FREITAS DIORIO - ME (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 13101879), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003805-50.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AGENCIA DE FOMENTO DO ESTADO DE MATO GROSSO S/A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA REGINA DE ALMEIDA FREITAS OAB - MT0009454A-O 

(ADVOGADO)

ROSEANY BARROS DE LIMA OAB - MT0007959A (ADVOGADO)

GILBERTO RODRIGO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - MT0010028A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

MANOEL DA GUIA PINHO (EXECUTADO)

MARIA JOSE OLIVEIRA DE SOUZA 96582170104 (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 13122873), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000231-19.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO DE OLIVEIRA MATOS OAB - SP265023-O 

(ADVOGADO)

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - SP328945 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO OLIVEIRA NUNES (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 13195260), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001079-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KPM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DECIO JOSE TESSARO OAB - MT3162/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARIMUNDO GONCALVES PEREIRA FILHO (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 (ID 12809141), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1007738-31.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CICLO CAIRU LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN DE JESUS SILVA OAB - RO0002518A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDEMAR CUIABANO DA SILVA 93190859191 (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 (ID 14135795), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000442-89.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDMUNDO FILHO VIEIRA (RÉU)

 

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 12937235), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001440-86.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE MORAES ROSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TARCISIO BARBOSA DE OLIVEIRA - ME (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 (ID 13899436), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

MARLI PEREIRA NOBRE Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000900-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HSBC (BRASIL) ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AGNALDO KAWASAKI OAB - MT0003884A (ADVOGADO)

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DAVILEINE GARCIA PAGLIUCA (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 (ID 13498397), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres-MT, 06 de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Técnica 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001091-20.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE PROVIDENCIA AZUL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MT0004032A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI ELVIRA MONTEIRO LEITE (RÉU)

 

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 13618030), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres-MT, 06 de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Técnica 

Judiciária
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Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001330-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

GISLAINE CRISPIM DE FARIA CRUZ OAB - MT0016988A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANUELA FRANCISCO DE CAMPOS (REQUERIDO)

FILIP KOPIEC (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 (ID 13698665), 

promovendo o andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. 

Cáceres-MT, 6 de agosto de 2018. MARLI PEREIRA NOBRE Técnica 

Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 96134 Nr: 1199-13.2010.811.0006

 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: DÉBORAH STEPHANIA MAZZONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THEREZINHA GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO MARIANO DOS 

SANTOS - OAB:6.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ATILA SILVA GATTASS - 

OAB:2308/MT

 O feito aguarda a oitiva de uma testemunha para encerramento da 

instrução.

Foi expedida carta precatória, e agendada a audiência às fls. 329 constou 

a ausência das partes e testemunha.

O art. 455 do CPC dispõe que é dever da parte intimar a testemunha. 

Ausente cumprimento de formalidade e obrigação processual, resta 

precluso a oitiva da testemunha.

Assim, declaro encerrada a instrução.

Sendo noticiado o falecimento da Requerida, intime o Procurador para 

comprovar o noticiado e regularizar a representação processual, em 15 

dias.

 Em sendo regularizada a representação processual, retifique o pólo 

passivo para: Espólio de Therezinha Garcia e intimem as partes para 

apresentarem às alegações finais, no prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 101118 Nr: 6213-75.2010.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: POUSADA 7 DIAS À TOA AGÊNCIA DE VIAGENS E 

TURISMO-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IVO HILÁRIO STROHER-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA KLEIM DIAS - 

OAB:14062, NÚBIA FRANCINE LOPES DE ANDRADE - OAB:292300/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON CHAVES LIRA - 

OAB:6330/MT

 Reoportunizo a parte Credora manifestar sobre os termos do despacho 

anterior, e providenciar o devido andamento ao processo, no prazo de 15 

dias, PENA DE EXTINÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 167689 Nr: 4422-32.2014.811.0006

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO FINACIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSALINA DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

correspondência devolvida pela EBCT com a informação que o nº 

informado não existe.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 140276 Nr: 9911-55.2011.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRINCESA TURISMO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALEXANDRE DI MATEOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTAVIO FERNANDO DE OLIVEIRA 

- OAB:12101/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro os pedidos de fls. 242/244.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192749 Nr: 9994-32.2015.811.0006

 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: BRADESCO FINANCIAMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEMERCIO PONTES DE MIRANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Reoportunizo prazo de 10 (dez) dias para que a parte Requerente 

manifeste sobre o teor da certidão negativa de fls. 64 e requeira o que 

entender de direito., SOB PENA DE EXTINÇÃO.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 198488 Nr: 2576-09.2016.811.0006

 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: JOELMA APARECIDA BRESSANIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO CARVALHO GUIMARÃES, 

HILDVANIO DE MORAIS ESTARUTE, TODIMO MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA, SAINT-GOBAIN DO BRASIL PRODUTOS 

INDUSTRIAIS E PARA CONSTRUÇÃO CIVIL LTDA (DIVISÃO BRASILIT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOELMA APARECIDA 

BRESSANIN - OAB:8002-MT, RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH 

LACERDA SODRÉ DE SOUZA - OAB:10049

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDEL MAJID EGERT NAFAL 

NETO - OAB:18932 - O/MT, FERNANDO RUDGE LEITE NETO - 

OAB:84786/ SP, JAIR ROBERTO MARQUES - OAB:8.969-B/MT, JOSE 

AVELINO DE NOVAES JUNIOR - OAB:11180, JULIANO MARQUES 

RIBE3IRO - OAB:8793-MT, LUIZ ANTONIO GOMIERO JUNIOR - 

OAB:35404, RENATO CESAR MARTINS CUNHA - OAB:12.079

 Proferido despacho saneador a Autora e a Requerida Saint-Gobain 

apresentaram embargos declaratórios.

Em sintese a Autora questiona a obrigação imposta no rateio da prova 

pericial. Já a Requerida defende que a prova pericial esta prejudicada, 

pelo que requereu a sua dispensa, inclusive pugna pelo julgamento 

antecipado da lide.

Em relação ao questionamento do deferimento da prova pericial, ao 

contrário do sustentado pelo Embargante, foi ele quem postulou tal meio de 

prova. Para tanto, lembro a parte para ler a petição de fls. 323 e 345/347.

A nova petição destoa totalmente da realidade processual e infringe o 

dever de boa fé que deve nortear a relação processual.

 A nova manifestação objeto dos embargos revela a desistência da prova 

pericial, o que assim, concluo.
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Sendo afastada a produção de prova pericial, perde objeto os embargos 

de declaração apresentados pela Autora.

Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 12 de novembro de 

2018, às 16:00 horas.

Com exceção da parte em que disciplina produção de prova pericial, 

cumpra a escrivania às demais deliberações de fls. 358/359.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 18028 Nr: 2641-29.2001.811.0006

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIANO SANFELICE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTERNATIVA INCORPORAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE BATTISTETTI 

BERLANGA - OAB:6810-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO NEVES - OAB:39518/RS

 Oficie ao Juízo Deprecante encaminhando cópia das peças solicitadas no 

item 1 de fls. 430 vº.

Apresente a parte Exequente demonstrativo atualizado da dívida, em 15 

dias.

No mesmo prazo esclareça o Exequente quanto o interesse na averbação 

desta ação nos registros de proteção ao crédito, nos termos do art. 782, § 

3º do CPC. Manifestando favorável, desde já defiro o pedido e expeça-se 

o necessário para cumprimento pelo sistema Serajud.

Como a pesquisa de bens é restrita ao domicilio e impossibilita a busca em 

todos os cartórios do pais, esclareça a parte Exequente quanto o 

interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade de bens 

móveis e imóveis do Executado no Centro Nacional de Indisponibilidade de 

bens - https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em 

âmbito nacional.

 No que tange aos embargos apresentados diretamente no Juízo 

Deprecado, é ônus da parte Devedora protocolizar perante esta comarca, 

e efetuar o pagamento da taxa de distribuição e custas. Assim, deixo de 

proceder a distribuição das peças juntadas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 194710 Nr: 343-39.2016.811.0006

 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: ANA ARDAIA CRISTO, BRENDA CRISTO BRANQUINHO, 

BRUNO CRISTO BRANQUINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENERAL MOTORS DO BRASIL LTDA, ACE 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIELY RODRIGUES PIOVEZAN 

- OAB:15352-MT, EDUARDO SORTICA DE LIMA - OAB:7485MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ DO RÊGO 

MONTEIRO TAVARES PEREIRA - OAB:109367-RJ, JÚLIO CESAR 

GOULART LANES - OAB:13.329-A/MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do LAUDO PERICIAL acostado às fls.362/400.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 149635 Nr: 8306-40.2012.811.0006

 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): BENEDITO GILNEI PEREIRA DO PRADO

 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...

Segundo diligência realizada às fls. 57/58 o Devedor tem imóvel financiado 

com cláusula de alienação fiduciária.

Atente-se a parte Credora o disposto no art. 835 do CPC:

Art. 835. A penhora observará, preferencialmente, a seguinte ordem:

(...)

XII - direitos aquisitivos derivados de promessa de compra e venda e de 

alienação fiduciária em garantia;

Assim, manifeste quanto o interesse na penhora dos direitos derivados do 

contrato de alienação fiduciária, no prazo de 15 dias.

Acaso tenha interesse, nos termos do art. 799, inciso I do CPC.

Ademais esclareça o Exequente:

- quanto o interesse em ser determinada a averbação da indisponibilidade 

de bens móveis e imóveis dos Executados no Centro Nacional de 

I n d i s p o n i b i l i d a d e  d e  b e n s  - 

https://www.indisponibilidade.org.br/institucional, com efeitos em âmbito 

nacional.

- diligencie perante o Cartório de Registro de Imóveis para localização de 

outros imóveis passíveis de penhora.

- indique todas outras medidas que entender pertinentes para satisfação 

de seu crédito.

- colacione nos autos demonstrativo atualizado da dívida

 Manifestando favorável sobre o item 1, fica deferido o pedido e 

expeça-se o necessário para cumprimento pelo sistema CNIB.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 7502 Nr: 2-09.1999.811.0006

 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): ADEMAR FERNANDES, ANÉZIO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A MT, TIAGO KLEIN DIAS - 

OAB:17559

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO PALMA DIAS - 

OAB:3523-A/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 que 

não foi identificado seguro em nome dos requeridos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 24870 Nr: 1036-77.2003.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASADIESEL PETRÓLEO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ NEI CARDOSO MACIEL - EPP, LUIZ NEI 

CARDOSO MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRAZ PESCE RUSSO - 

OAB:21.585 OAB/SP, JACK ISUMI OKADA - OAB:90.393 OAB/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO LUIZ DE ARRUDA 

LINDOTE - OAB:14.876 MT, BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE - 

OAB:14876/MT

 Vistos, etc.

Cuida-se de fase de AÇÃO DE EXECUÇÃO CONTRA DEVEDOR 

SOLVENTE onde figura como credor ASADISEL PETRÓLEO LTDA e como 

devedor LUIZ NEI CARDOSO MACIEL e OUTROS, ambos devidamente 

qualificados.

Tramitando regularmente o feito as partes compuseram acordo, 

devidamente homologado por este Juízo (fls. 321). Na oportunidade, foi 

intimado o Credor para informar se restou cumprido.

 Em fls. 322, a parte credora noticiou que o devedor adimpliu totalmente 

com a obrigação, informando a conta para liberação do valor penhorado.

 Assim, ante o exposto, JULGO EXTINTO ESTE PROCESSO, COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 924, inciso II, do Novo Código 

de Processo Civil.

Segue em anexo alvará liberando o valor penhorado na conta indicada em 

petição retro.

Custas já recolhida.

Intimem-se.

Arquive-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 138772 Nr: 8297-15.2011.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONI CONFECÇÕES LTDA-ME, GILBERTO 
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BORDONI RIBEIRO, SILMARA CRISTINA DE SOUZA MARTINS

 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:

 Vistos, etc...Compulsando os autos verifica-se que o leilão restou 

negativo, haja vista o lapso de tempo e a manifestação da parte exequente 

hei por bem deferir nova tentativa. Por economia, a fim de evitar custos 

operacionais, e seguindo a tendência de informatização dos processos 

judiciais, nos termos do art. 879, II do Código de Processo Civil, o leilão 

deverá ser realizado eletronicamente (c.c art. 882, §1° do CPC). Para 

tanto, nomeio como leiloeiros as pessoas de CIRLEI FREITAS BALBINO DA 

SILVA Leiloeira Publica Oficial matriculada na Junta Comercial/MT sob nº 

22, JOABE BALBINO DA SILVA Leiloeiro Publico Oficial matriculado na 

Junta Comercial/MT sob nº 29 e matriculado junto a FAMATO como leiloeiro 

Rural sob o Nº 67/2013 e LUIZ BALBINO DA SILVA leiloeiro Rural 

matriculado na FAMATO sob n.º 66/2013 (art. 880 c.c art. 881, §1°, ambos 

do CPC).O(s) leiloeiro(s) deverá(ão) adotar as medidas necessárias para 

a ampla divulgação do leilão (art. 887/CPC).[....] ordem de entrega do bem 

será expedida desde logo seja demonstrado o pagamento do lance 

ofertado, bem como a comissão do leiloeiro, a qual fixo no importe de 5% 

do valor da arrematação (Art. 884, parágrafo único do CPC).O executado 

deverá ser intimado do leilão por meio de mandado, mediante a publicação 

deste no Diário da Justiça Eletrônico (art. 889, parágrafo único do CPC), e 

acaso ausente, pessoalmente.Sendo estas as disposições à serem 

destacadas, sem prejuízo das demais disposições processuais previstas 

nos arts. 897 a 903 do CPC, INTIME-SE O(S) LEILOEIRO(S) para que 

ciente(s) adotem as medidas necessárias ao seu mister e expeça-se o 

edital atentando-se aos seus requisitos (arts. 886 e 887, ambos do CPC). 

Aportando nos autos o proveito do produto leiloado, intime-se o credor 

através da Defensoria Pública para manifestar e requerer o que entender 

pertinente em 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 50579 Nr: 244-21.2006.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO SMARJASSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERVIDES FIDÊNCIO KLAUK, ESTER TONIAZO 

KLAUK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ EMÍDIO DANTAS JUNIOR - 

OAB:7400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

Reoportunizo a parte Autora manifestar sobre o teor da decisão de fls. 

228, em 10 dias, sob pena de extinção por desídia.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 76975 Nr: 3655-04.2008.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIQUIGÁS DISTRIBUIDORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E.R.LIMA JUNIOR ME, MARIA DAS DORES 

PEREIRA, EUGENIO ROBERTO LIMA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:5477/MT, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3662

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALICE BERNADETE PARRA 

MERINO - OAB:12.669, HAMILTON LOBO MENDES FILHO - OAB:10.791, 

RUTE DE LAET E SOARES - OAB:6119

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomar 

conhecimento do 1º LEILÃO ELETRÔNICO agendado para o dia 05/09/2018 

às 10 hs e o 2º às 13hs.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 195663 Nr: 841-38.2016.811.0006

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ MARCIO DE MENEZES, HELENA FERREIRA COSTA 

MENEZES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACI FERREIRA GONÇALVES NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KELCIO JUNIO GARCIA - 

OAB:OAB/MT8169

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AILTON BUENO DA SILVA - 

OAB:9896, JOSE ISRAEL DE OLIVEIRA - OAB:8150 MT

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados para tomarem 

conhecimento acerca do retorno dos autos, bem como, INTIMO a parte 

autora à promover o cumprimento da sentença no prazo de 30 (trinta) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 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

 INTIMAÇÃO da parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo 

de 05 (cinco)dias, efetuar o pagamento da diligência no valor de R$ 70,00 

(setenta reais) a fim de possibilitar a expedição do mandado de 

penhora/avaliação.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Ricardo Alexandre R. Sobrinho

 Cod. Proc.: 192459 Nr: 9850-58.2015.811.0006

 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: EURENITA GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SEMEAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAIDA BEATRIZ NUNES DE 

CARVALHO - OAB:96864/MG

 INTIMAÇÃO das partes, na pessoa de seus advogados, para tomarem 

conhecimento do LAUDO PERICIAL acostado às fls.130/169.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003713-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVERTON DE AMORIM BENEVIDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

Vistos, etc. Intime-se a parte autora para: (a) Inserir a petição inicial e 

demais petições que se fizerem necessárias no PJE no editor de texto 

interno do sistema e assinados digitalmente, na forma da Lei n.º 

11.419/2006 e Resolução n.º022/2011/TP, no prazo de 15 (quinze) dias 

úteis, sob pena de indeferimento da inicial; (b) Às providências. Após, 

imediatamente conclusos. Cumpra-se. Cáceres, 06 de agosto de 2018. 

Joseane Carla Ribeiro Viana Quinto Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97808 Nr: 2878-48.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSO & FRANCO DE AZEVEDO LTDA, 

CATAO PEDROSO NETO, FERNANDO AUGUSTO OURIVES PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

97808 §!*o)¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2878-48.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): PEDROSO & FRANCO DE AZEVEDO LTDA e CATAO 

PEDROSO NETO e FERNANDO AUGUSTO OURIVES PEDROSO

CITANDO(A, S): Executados(as): Catao Pedroso Neto; Executados(as): 

Fernando Augusto Ourives Pedroso; Executados(as): Pedroso & Franco 

de Azevedo Ltda

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.037,49

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 

200912610, 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, 3 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.: 154871 Nr: 2349-24.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA MARA DA SILVA AZEVEDO FOCKINK, 

ALMIR JOÃO FOCKINK, TANIA MARA DA SILVA A FOCKINK E CIA LTDA

 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

154871 §!0Qh¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2349-24.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): TANIA MARA DA SILVA AZEVEDO FOCKINK e ALMIR 

JOÃO FOCKINK e TANIA MARA DA SILVA A FOCKINK E CIA LTDA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 03/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 3.189,32

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 ESTADO DE MATO GROSSO em desfavor do(s) Executado(s), 

acima qualificado(s), com base na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA nº 

20121932 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, 3 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.: 162261 Nr: 10050-36.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEBORA PACHECO QUIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORA PACHECO QUIDA - OAB:

 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. 38 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.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 97811 Nr: 2881-03.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDROSO & FRANCO DE AZEVEDO LTDA, 

CATAO PEDROSO NETO, FERNANDO AUGUSTO OURIVES PEDROSO

 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

97811 §!*o,¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2881-03.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): PEDROSO & FRANCO DE AZEVEDO LTDA e CATAO 

PEDROSO NETO e FERNANDO AUGUSTO OURIVES PEDROSO

CITANDO(A, S): Executados(as): Pedroso & Franco de Azevedo Ltda.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/04/2010

VALOR DO DÉBITO: R$142.067,40

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.
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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 

20094622, 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, 3 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.: 182846 Nr: 3958-71.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RADAR MOTOS COMERCIO E 

REPRESENTAÇÃO LTDA, MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE 

CARVALHO, OSENIR TEODORO DE CARVALHO

 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

182846 §!3=O¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 3958-71.2015.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): RADAR MOTOS COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA 

e MAGDA ALESSANDRA EGERT NAFAL DE CARVALHO e OSENIR 

TEODORO DE CARVALHO

CITANDO(A, S): Executados(as): Magda Alessandra Egert Nafal de 

Carvalho

Executados(as): Osenir Teodoro de Carvalho

Executados(as): Radar Motos Comercio e Representação Ltda

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 28/05/2015

VALOR DO DÉBITO: R$ 445.913,72

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 

201413245, 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, 3 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.: 165167 Nr: 2255-42.2014.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ISABELA TEDESCO RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEMÉTRIO FRANCISCO DA 

SILVA - OAB:12.495/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls.46 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.: 187240 Nr: 6464-20.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: EDNA DE LAET FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ OVELAR - OAB:8.342

 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. 71 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, reconduzo 

os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. para que nela 

incidam os eventuais juros e mora. Concomitantemente, INTIMO o 

advogado Exequente, via DJE/MT, para que no prazo de 05 dias manifeste 

quanto ao interesse na desistência da referida mora e/ou juros, vez que, 

em caso positivo, estes seguirão conclusos para penhora "on line" 

visando o efetivo adimplemento dela.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 164978 Nr: 2084-85.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER LOPES LAURENTINO SILVA

 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

164978 §!1Ro¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2084-85.2014.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): WAGNER LOPES LAURENTINO SILVA

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/03/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.250,00

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 

2014620, que pretende a satisfação da dívida, acima descrita.
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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, 3 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.: 95246 Nr: 313-14.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA 

- ME, DANIEL ABUTAKKA DE MORAES, ANTONIA CONCEIÇÃO DE 

CARVALHO

 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

95246 §!*UO¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 313-14.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ABUTAKKA DE MORAES & CARVALHO LTDA - ME e 

DANIEL ABUTAKKA DE MORAES e ANTONIA CONCEIÇÃO DE CARVALHO

CITANDO(A, S): Executados(as): Daniel Abutakka de Moraes

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 1.573,25

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 

20098534, 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, 3 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.: 95649 Nr: 716-80.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M. J. MALHEIROS - ME, MARIA JOSÉ 

MALHEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL 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

95649 §!*YR¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 716-80.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): M. J. MALHEIROS - ME e MARIA JOSÉ MALHEIROS

CITANDO(A, S): Executados(as): M. J. Malheiros - Me; Executados(as): 

Maria José Malheiros

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 26/01/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 19.608,30

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 

200912986, 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, 3 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.: 191547 Nr: 9267-73.2015.811.0006

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

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

 PARTE AUTORA: EMERSON MARQUES DO AMARAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA PAULA DE BRITO STEFFENS 

- OAB:12.122

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 95/96 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 52604 Nr: 1776-30.2006.811.0006

 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 SUELI VIEIRA MATTIELLO, DEMÉTRIO 

FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ THADEU DOS SANTOS 

MESQUITA - OAB:7836

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 
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ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:, PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) PROCURADOR 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO, para devolução dos autos nº 

1776-30.2006.811.0006, Protocolo 52604, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 163067 Nr: 359-61.2014.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE HELENA SVERSUTH

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLANGE SVERSUTH - 

OAB:OAB/MT 7.807

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 45 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.: 179537 Nr: 1949-39.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: VALDIR LUIS DIAS, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 116/117 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 92085 Nr: 7207-40.2009.811.0006

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUITT CONCEIÇÃO ORTEGA - 

OAB:10717

 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. 57 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.: 154044 Nr: 1418-21.2013.811.0006

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOACIR MAURO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:14325 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento da requisição de pequeno valor de 

fls. 63 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.: 178641 Nr: 1436-71.2015.811.0006

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KAREN DE ARRUDA MEDEIROS, JESUS VIEIRA DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL REGIONAL DE CÁCERES/MT, 

ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREI TEIXEIRA COSTA 

TAKAKI - OAB:12981, JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA - OAB:9.309 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO que decorreu o prazo sem que a Parte Executada 

comprovasse nos autos o pagamento das requisições de pequenos 

valores de fls. 117/118 e assim, amparada pelo art. 152, inciso VI, do 

CPC/15, reconduzo os documentos ao setor de cálculos do D.A.P./T.J.M.T. 

para que nelas incidam os eventuais juros e moras. Concomitantemente, 

INTIMO a Parte Exequente e seu advogado, via DJE/MT, para que no prazo 

de 05 dias manifestem quanto ao interesse na desistência das referidas 

moras e/ou juros, vez que, em caso positivo, estes seguirão conclusos 

para penhora "on line" visando o efetivo adimplemento delas.

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Joseane Carla R. Viana Quinto

 Cod. Proc.: 96116 Nr: 1183-59.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLIVEIRA E BRESSANI LTDA, MARIA ELZA 

BRESSANI, ERNANDES SOBREIRA OLIVEIRA

 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

96116 §!*^1¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 1183-59.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): OLIVEIRA E BRESSANI LTDA e MARIA ELZA 

BRESSANI e ERNANDES SOBREIRA OLIVEIRA

CITANDO(A, S): Executados(as): Oliveira e Bressani Ltda; 

Executados(as): Maria Elza Bressani; Executados(as): Ernandes Sobreira 

Oliveira

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 09/02/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 9.441,69

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 
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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 

200913581, 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, 6 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.: 95538 Nr: 605-96.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARVALHO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME, 

ERNESTO PEREIRA LEITE, FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS, JULIANA 

CLAUDIA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADOR GERAL 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

95538 §!*XG¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 605-96.2010.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): CARVALHO DE MEDEIROS & CIA LTDA - ME e 

ERNESTO PEREIRA LEITE e FABIANO CARVALHO DE MEDEIROS e 

JULIANA CLAUDIA DE SOUZA

CITANDO(A, S): EXECUTADOS(AS): CARVALHO DE MEDEIROS & CIA 

LTDA - ME, CNPJ: 03950584000154,

 DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 22/01/2010

VALOR DO DÉBITO: R$ 6.295,60

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 acima apontada, em desfavor do(a) Executado(a), acima 

qualificado(a), com base na CDA N. 200911710, 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, 6 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.: 154877 Nr: 2356-16.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROVILSON TEODORO DE SOUZA SOBRINHO, 

ROVILSON TEODORO DE SOUZA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE CÁCERES - MT

JUIZO DA QUARTA VARA CÍVEL

154877 §!0Qn¨

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 2356-16.2013.811.0006

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

DO TRABALHO

EXEQUENTE(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO(A, S): ROVILSON TEODORO DE SOUZA SOBRINHO e 

ROVILSON TEODORO DE SOUZA SOBRINHO

CITANDO(A, S): Executados(as): Rovilson Teodoro de Souza Sobrinho 

Executados(as): Rovilson Teodoro de Souza Sobrinho

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/04/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 2.539,26

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 

20121912, 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, 6 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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003552-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCARD S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JESSICA KAROLAYNE SEVERINO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

 

INTIMO O EXEQUENTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADO.
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Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003683-71.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELI DA SILVA DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Henrique Luiz de Souza Carvalho Domingues OAB - GO0024720A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAÇÃO Dados do processo: 

Processo: 1003683-71.2016.8.11.0006; Valor causa: R$ 12.000,00; Tipo: 

Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111). Partes do 

processo: Parte EXEQUENTE: DANIELI DA SILVA DE ALMEIDA Parte 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. 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$ 9.166,46 

(NOVE MIL, CENTO E SESSENTA E SEIS REAIS E QUARENTA E SEIS 

CENTAVOS)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002554-31.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VERDES CAMPOS COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - ME 

(REQUERENTE)

DEBRACIR VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRISA COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

DILIGÊNCIA DE ID 12008346 NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010501-85.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA GONCALVES FRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRENTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012234-52.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VIVO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (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)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010180-84.2013.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA BRUNOZI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON CARLOS ALMEIDA SANTOS OAB - MT0016709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. D. MIRANDA TAPECARIA - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DO 

DOCUMENTO DE ID 11676431, SOBRE A CERTIDÃO DO MANDADO 

CUMPRIDO NEGATIVO, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003300-93.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO LOPES VIANA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECORRENTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA DATADA E 

ATUALIZADA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012123-10.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BENEDITO DE SOUZA MAGALHAES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER FAUSTINO BARBOSA OAB - MT0011566S (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE EXEQUENTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

APRESENTAR CÁLCULO ATUALIZADO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011479-67.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGOSTINHO MONACO FONTES (REQUERIDO)

BANCO DA AMAZONIA (REQUERIDO)

PADARIA SANTA CEIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

DILIGÊNCIA DE ID 9176733, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011479-67.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ MIGUEL CHAMI GATTASS OAB - MT0004060A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE AGOSTINHO MONACO FONTES (REQUERIDO)

BANCO DA AMAZONIA (REQUERIDO)

PADARIA SANTA CEIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO AUGUSTO BORGES OAB - MT6189/O (ADVOGADO)

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)
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INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

DILIGÊNCIA DE ID 9176733

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012230-15.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENIO JULIO PEREIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A (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)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003739-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCINEI SOUZA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (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: 10/09/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010180-21.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROOSEVELT RAMSAY TORRES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIME SANTANA ORRO SILVA OAB - MT0006072A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

L. DA S. MARQUES - ME (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

DILIGÊNCIA DE ID 9763234, NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011174-49.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. MARQUES DE ARRUDA & ARRUDA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUERIKA MAIA DE PAULA CARVALHO OAB - MT0006514A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIME LUIS DE SOUZA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR ACERCA DA 

DILIGÊNCIA DE ID 9527360 NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS, SOB PENA DE 

EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO PROCESSO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003706-17.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIO DO CARMO RODRIGUES NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES 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: 10/09/2018 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: 1003998-65.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANA DE FATIMA CAETANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE QUAGLIOTTI SALAMONE OAB - SP0103587A (ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ 

376,85 (TREZENTOS E SETENTA E SEIS REAIS E OITENTA E CINCO 

CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA 

AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O 

DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS 

ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA 

FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação. ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003764-20.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARICIO DURAN SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NEGRESCO S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO RUSSO OAB - PR31666 (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: 10/09/2018 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: 1002582-96.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA RIVIAN SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (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: 10/09/2018 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: 1001026-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARIA FERREIRA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PARTE REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011919-24.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wilson Molina Porto OAB - MT0012790S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALFA SERVICOS DE PROPAGANDA E MARKETING 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: 10/09/2018 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: 8011359-48.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAURENIL ESTACIO DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG CARD (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: 10/09/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001748-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS JULIANO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LISIANNY DUARTE SILVA DE CARVALHO OAB - MT23783/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO 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: 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: 1002398-43.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARIANE RIBAS CESAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SILVA DOS SANTOS OAB - MT19602/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

FINALIDADE(S): INTIMA O ADVOGADO DO RECLAMANTE PARA EM 5 

(CINCO) DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO 

VALOR TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E 

QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E 

ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PARA O DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

NA FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010644-06.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE MATOS BEJARANO (EXECUTADO)

 

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: 13:30 (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: 8011900-81.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZIDIO CANDIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADEMIR ROSA GOMES OAB - MT11390/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

FINALIDADE(S): INTIMO O ADVOGADO DO RECLAMANTE PARA EM 5 

(CINCO) DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS NO 

VALOR TOTAL DE R$ 413,40 (QUATROCENTOS E TREZE REAIS E 

QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E 

ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PARA O DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

NA FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 

aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR DE ARRUDA (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: 15/09/2018 Hora: 13:30 (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: 1001854-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DA SILVA AGENOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/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: 17/09/2018 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: 1004165-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ROCHA BRANDAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAO LUIS ARRUDA BASTOS OAB - MT0019862A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004165-82.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 168,56; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436)/[INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES]. Partes do processo: Parte 

Autora: REQUERENTE: RAPHAEL ROCHA BRANDAO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos etc. Dispensado o relatório, a 

teor do art. 38 da Lei n° 9.099/95. Os Juizados Especiais foram criados 

para cuidar das causas de menor complexidade, por isso mesmo é 

norteado por princípios informadores, que sustentam todo o Sistema 

Especial, trazendo consigo a carga idealizada para garantir o amplo 

acesso ao Poder Judiciário, e principalmente a "rápida solução do conflito". 

Tais princípios estão enumerados no artigo 2° da Lei n° 9.099/95, que 

afirma que o processo será orientado pelos princípios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade. Assim é 

que, além de simplificar o procedimento, que será sempre norteado por 

aqueles princípios, também dotou o legislador os Juizados de métodos 

próprios para diminuir a burocracia e ainda acelerar a prolação das 

decisões judiciais; desta forma, eliminou a necessidade do relatório nas 

sentenças, e também estabeleceu que ela deverá conter apenas os 

elementos de convicção do julgador, com breve resumo dos fatos 

relevantes "ocorridos em audiência", se houver é óbvio (art. 38 da Lei n° 

9.099/95). Ao sentenciar, o Juiz deve adotar no Sistema dos Juizados 

Especiais, caso a caso, a decisão que entender mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum (art. 6°), 

não resultando inclusive em julgamento "extra petita" aquele que o 

julgador, ao acolher ou rejeitar o pedido, utilizar de fundamento legal 

diverso do mencionado na inicial. Assim é pacífico que: "O Juiz não está 

obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha 

encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a 

ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a 

um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Desta forma, atrelado 

às orientações supra, passo a proferir a sentença. Atendendo aos termos 

do art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, passo ao julgamento 

antecipado da lide, por não haver necessidade de dilação probatória. 

Trata-se de Ação de Declaração de Inexistência de Débito c/c Indenização 

por Danos Morais, onde alega o Reclamante que não possui qualquer 

débito com a reclamada, e que foi surpreendido pela inscrição de seu 

nome nos órgãos de restrição ao crédito por dívida que desconhece. Em 

contestação, de forma genérica, alega a existência de relação jurídica com 

a parte Requerente. Requer a improcedência do pedido inicial. Assim, nos 

termos do artigo 6º, inciso VIII, do CDC, sendo o Reclamante – consumidor 

- parte hipossuficiente, deverá ser aplicado em seu favor à inversão do 

ônus da prova, uma vez que está presente a verossimilhança de suas 

alegações, reforçada pelos documentos juntados com a inicial. Ainda sob 

a égide da Lei nº 8.078/90, aplicam-se os princípios da responsabilidade 

objetiva (art. 14 do CDC), da inversão do ônus probatório, da boa-fé 

objetiva, da hipossuficiência e da vulnerabilidade, entre outros, recaindo 

sobre a parte ré o dever de indenizar o consumidor, somente podendo ser 

AFASTADA A RESPONSABILIDADE SE PROVAR O RÉU QUE NÃO 

OCORREU O DEFEITO DO SERVIÇO ou que a CULPA PELA OCORRÊNCIA 

DESTA É EXCLUSIVAMENTE DO CONSUMIDOR. Neste contexto, caberia à 

Requerida comprovar os fatos extintivos de sua responsabilidade, ou seja, 

deveria PROVAR QUE A PARTE AUTORA ESTÁ EM DÉBITO COM A 

REQUERIDA JUSTIFICANDO A INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE MAUS 

PAGADORES, o que não fez, criando em seu desfavor obrigação de 

indenizar. Pelo contrário, a parte reclamada não juntou provas que 

comprovem o seu alegado, logo, sem não fez prova a seu favor. Por fim, 

resta devidamente comprovado que houve a inclusão do nome da 

Reclamante no Serasa sem a comprovação de que existesse qualquer 

vínculo com a empresa requerida, não fazendo a Reclamada qualquer 

prova contrária, para que eximisse de sua culpa. O art. 14 da Lei n.º 

8.078/90 disciplina a matéria ao prescrever a responsabilidade de 

natureza objetiva para estes casos: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos. § 1° O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido. § 2º O serviço não é 

considerado defeituoso pela adoção de novas técnicas. § 3° O fornecedor 

de serviços só não será responsabilizado quando provar: I - que, tendo 

prestado o serviço, o defeito inexiste; II - a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiro.”. Tratando-se de responsabilidade objetiva, cumpre, de 

regra, ao consumidor, demonstrar o fato, o prejuízo e o nexo de 

causalidade. Contudo, no feito vertente, como se trata de indenização por 

DANOS MORAIS, basta à vítima positivar a existência de ato capaz de lhe 

provocar abalo psicológico, de forma a influenciar negativamente em sua 

esfera íntima, além da normalidade, conforme vem decidindo 

reiteradamente o C. Superior Tribunal de Justiça: “(...) 1. Conforme 

entendimento firmado nesta Corte, "não há falar em prova de dano moral, 

mas, sim, na prova do fato que gerou a dor, o sofrimento, sentimentos 

íntimos que o ensejam" (Precedentes: Resp. 261.028/RJ, Rel. Min. 

Menezes Direito; REsp. 294.561/RJ, Rel. Aldir Passarinho Júnior; REsp. 

661.960/PB, Rel. Min. Nancy Andrighi).(...)” (STJ RESP nº 727369/AL, Min. 

Jorge Scartezzini, DJ 16/05/2005, p. 366). Nesse passo, verifica-se que a 

falha na prestação do serviço é fato suficiente a ensejar frustração, 

constrangimento e angústia, estranhos às vicissitudes cotidianas a que 

somos todos suscetíveis. Evidencia-se o prejuízo moral pela dor e 

sofrimento ocasionados à vítima pelo evento. Colocando a questão em 

termos de maior amplitude, Savatier oferece uma definição de dano moral 

como 'qualquer sofrimento humano que não é causado por uma perda 

pecuniária, e abrange todo atentado à reputação da vitima, à sua 

autoridade legitima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições 

etc. (Traité de la Responsabilité civile, vol. II, n. 525). No caso vertente, 

iniludível a intranqüilidade ocasionada à parte autora, eis que incumbe ao 

fornecedor do serviço conduzir-se de forma a atender as expectativas do 

consumidor, na prestação do serviço, concretizando todas as 

providências necessárias a resguardar sua integridade, física e moral. Ao 

se desincumbir dessa obrigação, responde pelos prejuízos correlatos. 

Entretanto, no caso em testilha, observo que a parte Reclamante possui 

inscrição posterior à inscrição realizada pela Reclamada em seu nome. Em 

que pese exista outra negativação, verifico que não se aplica ao caso, a 

Súmula 385 STJ, por se tratar de negativação posterior a que está sendo 

discutida nestes autos. Todavia, conforme entendimento jurisprudencial, a 

inscrição posterior deve ser levada em conta para reduzir o valor 

indenizatório, já que a situação da parte autora é diversas daquele que 

nunca teve uma anotação. Nesse entendimento: EMENTA: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO - SÚMULA 385 DO STJ - INSCRIÇÕES POSTERIORES - 

NÃO APLICABILIDADE - DANO MORAL - QUANTUM. A existência de 

outros apontamentos não obsta a indenização, considerando que somente 

a preexistência de inscrição legítima nos cadastros de inadimplentes 

afasta a ocorrência de dano moral decorrente de negativação indevida 

(súmula n.º 385 do STJ). A existência de outras inscrições posteriores 

nos cadastros restritivos, apesar de não obstar a indenização, contribui 
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para sua redução a um valor mais baixo que o usualmente arbitrado. 

(TJMG - Apelação Cível 1.0000.17.065754-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Mônica Libânio , 11ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 27/09/2017, 

publicação da súmula em 28/09/2017). Subsiste, pois, o dever da 

Reclamada indenizar a parte Autora, cabendo a este Juízo fixar a 

indenização por dano moral, atendendo os princípios da razoabilidade, 

capacidade econômica da Reclamada e da exemplaridade. Logo, 

conclui-se que o prejuízo moral experimentado pela parte Autora, deve ser 

ressarcido numa soma que não apenas compense o sofrimento causado, 

mas às posses do ofensor. Sopesando tais critérios, tenho como razoável 

o valor de R$3.000,00 (três mil reais), quantia que certamente satisfaz ao 

caráter reparatório, servindo ainda como punição à Reclamada. ISTO 

POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE os pedidos da exordial para: A) DECLARAR inexistentes os 

débitos discutidos nestes autos, e somente estes, proibindo a reclamada 

de efetuar qualquer tipo de cobrança referente a estes, sob pena de multa 

diária de R$ 200,00 (duzentos reais) em caso de descumprimento, até o 

limite do valor de alçada dos juizados especiais; B) DETERMINAR que a 

reclamada, proceda, no prazo máximo de 05 (dias), o CANCELAMENTO 

DAS INSCRIÇÕES NO CADASTRO DE INADIMPLENTES, referente aos 

débitos discutidos nestes autos, sob pena de multa diária de R$ 200,00 

(duzentos reais), até o limite do valor de alçada dos juizados especiais. C) 

CONDENAR a parte reclamada a pagar a título de danos morais à parte 

autora o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), forte nos artigos no art. 5.º, 

V da CR/88 c/c art. 14 da Lei n.º 8.078/90, incidindo-se correção 

monetária e juros a partir da data do arbitramento, forte na Súmula 362 do 

STJ de 03/11/08 (A correção monetária do valor da indenização do dano 

moral incide desde a data do arbitramento”); Deixo de condenar a parte 

reclamada no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, por não serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei n.º 

9.099/95). Nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95, remeto os autos para 

o MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível da Comarca de 

Cáceres/MT, para às devidas providências cabíveis. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Após o Trânsito em Julgado, arquive-se. 

Cáceres/MT., 11 de abril de 2018. Marcia Mieko Hiraçaka Almeida, Juíza 

Leiga. Vistos, etc. I – Homologo a decisão proferida pela Juíza Leiga retro, 

conforme autoriza o artigo 40 da Lei 9.099/95. II – Int. Cáceres/MT., 11 de 

abril de 2018. Juiz (a) de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012040-18.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DONIZETE DA SILVA LEITE (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO PARA IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO NO PRAZO 

DE 15 (DIAS)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012553-20.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA FERREIRA EGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNE CHRISTINNE DE LIMA VIEGAS COLLEGIO ALVES OAB - 

MT0005793A (ADVOGADO)

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT0016940S (ADVOGADO)

JOSE CAMPELLO TORRES NETO OAB - RJ0122539A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Intime-se 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) Depois de cumprida esta providência e não sendo paga a dívida 

ou sendo paga parcialmente, intime-se a parte autora para apresentar 

cálculo atualizado, bem como requerer o que entender de direito. Caso 

haja pedido de penhora via bacenJud, deve o Exequente indicar o 

expressamente o valor atualizado e o CNPJ a ser utilizado na busca. 

Após, voltem-me os autos conclusos. Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001851-32.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS CESAR DE ARRUDA (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: 17/09/2018 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: 1004046-24.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON LUCAS VIANA DE ALMEIDA (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)

 

Processo: 1004046-24.2017.8.11.0006 VISTOS ETC. Dispensado o 

relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. A parte autora 

manifestou nos autos requerendo a extinção do feito. POSTO ISTO, e por 

tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Grace Alves da Silva Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cáceres/MT, 18 de abril de 2018. RAMON FAGUNDES 

BOTELHO Juiz de Direito Cooperador (Portaria n. 261/2018-PRES.)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000531-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES TAPANACHE ARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/O 

(ADVOGADO)

GERALDO ALVES DA COSTA RIBEIRO OAB - MT21691/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

INTIMO O RECLAMANTE PARA EM 5 DIAS EFETUAR O PAGAMENTO DAS 

CUSTAS PROCESSUAIS NO VALOR TOTAL DE R$ 413,40 

(QUATROCENTOS E TREZE REAIS E QUARENTA CENTAVOS), SOB PENA 

DE SER LAVRADA CERTIDÃO E ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO PARA O DEVIDO 

PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS DEVIDAS ANOTAÇÕES 

NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, NA FORMA 

DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS DA 

CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA. Observação: A) a impressão do 

boleto para pagamento das custas deve ser realizada da seguinte forma: 

1. Acessar o site do Tribunal de |Justiça do Estado de Mato Grosso - 

www.tjmt.jus.br 2. Clicar em serviços 3) Escolher a opção guias 4) 

Escolher Juizado Especial - condenação de custas e taxas, preencher o 

formulário 5) gerar e imprimir a guia. B) após, o Reclamante deve trazer 
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aos autos o comprovante de pagamento da condenação de custas e 

taxas visando o arquivamento do processo. C) Caso haja mais de 

reclamante nos autos, o presente débito de custas é comum a todos os 

reclamantes, o pagamento total por um deles isenta os demais da 

condenação. ENIELE REGIANI Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES E INFORMAÇÕES: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 78200-000 - 

TELEFONE: (65) 3211-1341

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001873-90.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DA SILVA PRADO FILHO (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: 17/09/2018 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: 1001850-47.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REMISIA DA GUIA SALGADO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LEMES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0014374A (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: 17/09/2018 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: 1001858-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MORAES FERREIRA (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: 17/09/2018 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: 1001859-09.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO MORAES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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: 17/09/2018 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: 1000108-84.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LEDSILVIA DE ALMEIDA SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO DE 15 DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-75.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDO CANDIA (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: 17/09/2018 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: 1001877-30.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIQUELLE NUNES BOTELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado da 

Parte, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência Conciliação Juizado 

Data: 17/09/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000021-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE LEITE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT0006330A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA IMPUGNAR A 

CONTESTAÇÃO NO PRAZO 15 DIAS.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001813-20.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON ALEX SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIOMAR SANTOS DE ALMEIDA OAB - MT21001/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (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: 

1001813-20.2018.8.11.0006. REQUERENTE: WANDERSON ALEX SILVA 

COSTA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Recebo a peça inicial, eis que 

preenche os requisitos previstos nos arts. 319 e 320 e não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 330, todos do CPC/15. Dispensada a 

audiência de conciliação, em razão da natureza da ação. Cite-se o 

requerido para que, caso queira, conteste a ação. Cumpra-se. CÁCERES, 

3 de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001908-84.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WILSON VICENTE GOMES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANTUIL FERNANDES JUNIOR OAB - MT0010705A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1001908-84.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: WILSON VICENTE GOMES 

EXECUTADO: COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS TODO DIA LTDA 

Vistos, etc. Intime-se o exequente para que se manifeste acerca do auto 

de penhora de id. 11186268, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

conclusos para análise do pleito de id. 14436702. Cumpra-se. CÁCERES, 3 

de agosto de 2018. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001875-60.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

WAGNER RICARDO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIA GUIDES MACHADO OAB - MT20895/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: 17/09/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010481-60.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSENILDO BARROS SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001856-54.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KATECILENE REGINA DA SILVA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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: 17/09/2018 Hora: 14:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011730-12.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE OLIVA DE SANTANA OAB - MT0013109A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HENIO PORFIRIO DE CAMPOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PRA MANIFESTAR NO PRAZO DE 

5 (DIAS)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011427-95.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA SILVA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(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 CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de ação 

movida por Janaina Silva de Oliveira em desfavor de Banco Bradesco S.A. 

Proferida sentença, a parte requerente interpôs recurso inominado. 

Instada a comprovar seu estado atual de hipossuficiência, a parte 

recorrente deixou transcorrer o prazo. Vieram os autos conclusos. É o 

breve relato. Passa-se a decidir. Conforme se depreende nos autos, 

verifica-se que a parte recorrente quedou-se inerte quando intimada a 

comprovar que encontra-se hipossuficiente, como tampouco efetuou o 

preparo recursal. Isto posto, não recebe-se o recurso interposto, ante a 

sua deserção. Arquivem-se os autos. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001852-17.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO PIRES ATALA OAB - MT0006062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO BMG (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: 17/09/2018 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: 1002101-36.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALESSANDRO FARIA DA SILVA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS HENRIQUE BARBOSA OAB - MT0015056A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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IINTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010146-07.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - MT0020347S (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

 

INTIMO A ADVOGADA DA PARTE PARA APRESENTAR AS 

CONTRARRAZÕES NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001853-02.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO DE CARVALHO OAB - MT0010052S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(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: 17/09/2018 Hora: 14:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004487-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DRIELEN DA SILVA LEITE (EXECUTADO)

 

INTIMO A PARTE EXEQUENTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004477-58.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES INTIMAR A PARTE AUTORA PARA 

MANIFESTAR SOBRE OS DOCUMENTOS JUNTADOS REQUERENDO O QUE 

DE DIREITO EM 05(CINCO) DIAS, SOB PENA DE ARQUIVAMENTO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001855-69.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE POUSO GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIZANGELA POUSO GOMES OAB - MT0005390A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CAIXA DE PREVIDENCIA DOS FUNCS DO BANCO DO BRASIL 

(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: 17/09/2018 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: 1001868-05.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELEN DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERIDO PARA, NO PRAZO DE 10 (DEZ) 

DIAS, APRESENTAR AS CONTRARRAZÕES

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-59.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO DA SILVA GALVAO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO A PARTE EXEQUENTE, PARA NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

MANIFESTAR-SE.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004315-63.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DIAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011396-75.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA CARDOSO DE ALMEIDA PEDRACA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO VIETO MACHADO SCALOPPE OAB - MT0019531A 

(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 CÁCERES DECISÃO Vistos, etc. Defiro o pedido de 

Justiça Gratuita. RECEBO o recurso apresentado pela parte Requerente 

somente no efeito devolutivo, nos termos do que dispõe o art. 43 da Lei n. 

9.099/95, considerando que seu recebimento em duplo efeito é medida 

extraordinário nos Juizados Especiais. Intime-se a parte Recorrida para 

apresentar contrarrazões, no prazo e forma legal. Após, Remetam-se os 

autos à Egrégia Turma Recursal Única com as nossas homenagens. 
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Expeça-se o necessário Às providências. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012104-62.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARTINHA MARIANA PENA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA, NO PRAZO DE 5 (CINCO) 

DIAS, MANIFESTAR NOS AUTOS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002911-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO NEPOMUCENO (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE DA DILIGENCIA DO ID 

13677648, PARA QUE O MESMO INFORME O ATUAL ENDEREÇO DA 

PARTE EXECUTADA, NO PRAZO DE CINCO DIAS SOB PENA DE EXTINÇÃO 

E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010548-25.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIENE ROSA ALDA CRUZ DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Paula Rodrigues da Silva OAB - MT0013605S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010548-25.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: LUCIENE ROSA ALDA CRUZ DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Intime-se a 

parte exequente para que se manifeste acerca do depósito realizado, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Aportando manifestação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010286-41.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAYTON DIEGO ROCHA GARCIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBENS MARC SOARES DA SILVA OAB - MT0019804A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS LTDA. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

BIANCA KLEIN DIAS OAB - MT0014062A (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8010286-41.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: CLAYTON DIEGO ROCHA 

GARCIA EXECUTADO: DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E 

DISTRIBUICAO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A, LOSANGO 

PROMOCOES DE VENDAS LTDA. Vistos, etc. Intime-se a parte exequente 

para que se manifeste acerca do pagamento do saldo remanescente, no 

prazo de 05 (cinco) dias. Advindo manifestação ou decorrido o prazo, 

conclusos. Cumpra-se. CÁCERES, 30 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011801-14.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA DE ARRUDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AUGUSTO CESAR CARVALHO FRUTUOSO OAB - MT0015375A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO PARA MANIFESTAR NO PRAZO DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010128-83.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO TERUO ARAGUTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMETRIO FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012495A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ADORNO LOPES OAB - MT0014308A (ADVOGADO)

ALENCAR LIBANO DE PAULA OAB - MT0016175A (ADVOGADO)

GRACIELA RODRIGUES PEREIRA OAB - SP287049 (ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DO REQUERENTE PARA MANIFESTAR NO PRAZO 

DE 5 (CINCO) DIAS

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002904-82.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

D M DE SOUZA LARA MOVEIS E UTILIDADES - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL NELSON DE ARRUDA (EXECUTADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE EXEQUENTE, PARA QUE NO PRAZO DE 

CINCO DIAS INFORME O ATUAL ENDEREÇO DO EXECUTADO, SOB PENA 

DE EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DOS AUTOS.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010157-70.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GAZIN COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARILDO DOS SANTOS ASSIS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(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)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011457-33.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA RODRIGUES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERBERT REZENDE DA SILVA OAB - MT0016773A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO ITAUCARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

INTIMO O ADVOGADO DA PARTE REQUERENTE DA CONDENAÇÃO DA 

CONTUMÁCIA CALCULO RETRO, NO PRAZO LEGAL.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001864-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DENISE FRANCYELLE BOLOGNESI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRTES GISELLA BIACCHI BELLE TURDERA OAB - MT0009714A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WAM BRASIL NEGOCIOS INTELIGENTES LTDA (REQUERIDO)

NOVA GESTAO INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA (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: 17/09/2018 Hora: 15:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001870-38.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HEMILA KAREN BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA EGUES DE MACEDO OAB - MT0012657A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - 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: 17/09/2018 Hora: 16:00 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação 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)

 

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: 26/11/2018 Hora: 17:45 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

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: 26/11/2018 Hora: 17:30 (MT), devendo comparecer ao ato 

acompanhado de vosso(a) cliente independente de intimação pessoal.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hanae Yamamura de Oliveira Gabriel

 Cod. Proc.: 237633 Nr: 6373-22.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDVANDRO TONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVERALDO JOSÉ DE OLIVEIRA 

LORENZATTO - OAB:9581

 Autos código 237633

DESPACHO

Vistos, etc.

Designo o dia 26 de setembro de 2018 às 14h30min, para a oitiva da 

testemunha Silvio Vitor Leite de Campos.

Requisite-se a testemunha, tendo em vista ser servidor público.

Cientifique-se o Ministério Público.

Oficie-se ao juízo deprecante, informando a distribuição da missiva, bem 

como da solenidade designada.

 Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007771-21.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIL DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007771-21.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOVANIL DE CAMPOS 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 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 aos autos extrato de balcão de 

consulta SPC e Serasa (a ser retirado no CDL), porém acostou ao feito 

pesquisa cadastral simplificada realizada por empresa pública, 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, 3 de agosto de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011685-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANO MARTINS MANSUR OAB - RJ0113786A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011685-08.2016.8.11.0006. REQUERENTE: FRANCISCO ALVES DOS 

SANTOS REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 88 de 665



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, 30 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-67.2012.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA REGINA LOPES FREIRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FAUSTINO LOPES DOS SANTOS OAB - MT0011135A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA. (REQUERIDO)

MOVEIS ROMERA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO BIZ FARIA OAB - PR75679 (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DIOGO LOPES VILELA BERBEL OAB - PR0041766A (ADVOGADO)

GUSTAVO REZENDE MITNE OAB - PR52997 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010067-67.2012.8.11.0006. REQUERENTE: ADRIANA REGINA LOPES 

FREIRE REQUERIDO: MICROSOFT MOBILE TECNOLOGIA LTDA., MOVEIS 

ROMERA LTDA 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, 30 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010780-71.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO CESAR ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

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: 

8010780-71.2014.8.11.0006. REQUERENTE: MARCO CESAR ALVES 

RAMOS 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, 30 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011192-02.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA JACINTA GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO CRUZ FURLANETTO GARCIA BARBOSA OAB - MT0013607A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J. MOREIRA COMERCIO - ME (REQUERIDO)

GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA 

(REQUERIDO)

MABE ITU ELETRODOMESTICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR TISSIANI BONJORNO OAB - PR0033390A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011192-02.2014.8.11.0006. REQUERENTE: ANTONIA JACINTA 

GONCALVES REQUERIDO: MABE ITU ELETRODOMESTICOS S.A., GAZIN 

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA, J. 

MOREIRA COMERCIO - ME 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, 30 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010815-31.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAUL CASTRO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(REQUERIDO)

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

RICARDO KAWASAKI OAB - MT0015729A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010815-31.2014.8.11.0006. REQUERENTE: RAUL CASTRO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A, ITAU UNIBANCO VEICULOS 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 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, 30 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002377-33.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ERNESTO CADIDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT0018017S (ADVOGADO)

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002377-33.2017.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE ERNESTO CADIDE 

REQUERIDO: B2W - COMPANHIA GLOBAL DO VAREJO 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, 30 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004797-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AURELIO COELHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT0008343A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TV (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1004797-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: AURELIO COELHO DA SILVA 

REQUERIDO: CLARO TV Vistos, etc. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei 9.099/95. Compulsando os autos, verifica-se que as partes 

compuseram acordo. Sendo assim, homologo, por sentença a transação 

pactuada. Considerando o cumprimento integral da obrigação, julga-se, por 

sentença, extinta a execução. Extingo o feito com resolução de mérito, 

nos termos dos arts. 487, III, b, c/c arts. 924, II, c/c art. 925, todos 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, 30 de julho de 2018. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010208-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI DELFINO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRELLE DA ROSA MARQUES DE SOUZA OAB - MT0018834A 

(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: 

8010208-47.2016.8.11.0006. REQUERENTE: MARLI DELFINO RIBEIRO 

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, 30 de julho de 2018. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011361-91.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO GONCALVES FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO DE OLIVEIRA ASSIS OAB - MT0011826A (ADVOGADO)

HERBERT DA SILVA REZENDE OAB - MT0008012A (ADVOGADO)

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT0007485A-O (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)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011361-91.2011.8.11.0006. REQUERENTE: ALVARO GONCALVES FILHO 

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, 30 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.: 229304 Nr: 759-36.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio da Silva Almeida - 

OAB:16.358

 Vistos etc.

 I – Cuida-se de Pedidos de Informações do Habeas Corpus nº 

1008484-77.2018.8.11.0000 - Classe CNJ – 307, impetrado perante este 

Egrégio Tribunal pelo Dr. MARCIO DA SILVA ALMEIDA, em favor do 

paciente MAGNO CÉSAR SILVA DELUQUE.

 II – Juntem-se aos presentes autos as informações prestadas, 

requisitadas pelo Excelentíssimo Desembargador Relator.

III – Encaminhem-se via Malote Digital (Provimento nº 07/2011-CGJ), 

acompanhado das cópias eventualmente requisitadas pelo Excelentíssimo 

Senhor Desembargador Relator, juntando-se aos autos os comprovantes 

de envio e recebimento.

IV – Presentes os requisitos insertos nos Art. 312 e Art. 313, I, ambos do 

Código de Processo Penal, mantenho a segregação cautelar.

V – Após o julgamento do Habeas Corpus, transladem-se as cópias 

necessárias, caso ainda não transladadas.
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Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 235703 Nr: 5019-59.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO GOMES, JULIANE FERREIRA DE 

ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS RAIANE KISCHNER - 

OAB:20615 MT, OTAVIO SIMPLICIO KHUN - OAB:14238 MT

 Vistos etc;

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência de Interrogatório para o dia 10/08/2018, às 16h15min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Requisite-se.

Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 203210 Nr: 5387-39.2016.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEAN CARLOS ELIAS BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 90 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JEAN CARLOS ELIAS BARBOSA, 

Filiação: Manoel Elias Barbosa e Helena Elias Barbosa, data de 

nascimento: 05/06/1980, brasileiro(a), natural de Cáceres-MT, 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: Diante do exposto e por tudo o mais que dos autos constam, 

JULGO PARCILAMENTE PROCEDENTE a denúncia e DESCLASSIFICO a 

conduta descrita no artigo 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal imputado 

ao denunciado JEAN CARLOS ELIAS BARBOSA, vulgo “Zóio”, brasileiro, 

convivente, nascido aos 04/06/1980, natural de Cáceres/MT, filho de 

Helena Elias Barbosa e Manoel Elias Barbosa, residente na Rua Barcelona, 

nº. 162, Bairro Jardim Imperial, Cáceres/MT, para a conduta descrita no 

artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal 

(vítimas José Cardoso Gomes e Haroldo Martins de Moraes), e 

CONDENO-O pela prática do delito descrito no artigo 157, § 2º, incisos I e 

II, c/c artigo 14, inciso II, ambos do Código Penal (vítima Genildo da Silva), 

tudo na forma do artigo 70, também do Código Penal.Dosimetria.Do artigo 

157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (vítimas José 

Cardoso Gomes e Haroldo Martins de Moraes).A pena prevista para o 

crime de roubo é de 04 (quatro) a 10 (dez) anos de reclusão e multa, 

aumentando-se de um terço até metade, na forma majorada.Analisadas as 

circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifico que a 

culpabilidade é inerente ao tipo penal; não registra antecedentes técnicos 

(fl. 266), nos termos da Súmula 444, STJ ; conduta social normal ao 

homem médio; os motivos são inerentes ao tipo penal; as circunstâncias 

consistem no concurso de dois agentes e utilização de arma de fogo 

(serão valoradas na terceira fase); não houve registro de consequências 

patrimoniais, uma vez que o acusado não conseguiu levar dinheiro das 

vítimas; a vítima nada contribuiu ao crime; a situação econômica do 

acusado é desfavorável. Considerando as circunstâncias judiciais, fixo a 

pena-base em 04 (quatro) anos de reclusão. Considerando a condição 

econômica do acusado, aplico a pena de multa no importe de 10 dias-multa 

sobre 1/30 do maior salário mínimo vigente ao tempo do fato.Na segunda 

fase, verifico a presença da atenuante da confissão espontânea (art. 65, 

III, alínea “d”, do CP), todavia, deixo de aplicá-la em virtude da fixação da 

pena base no mínimo legal, conforme o que preceitua a Súmula 231 do 

STJ. Inexistem agravantes. Na terceira fase, reconheço a presença das 

causas de aumento previstas no § 2º, incisos I e II, do CP, e em 

conformidade com a Súmula nº. 443 do STJ, considerando que o crime foi 

praticado em concurso de agentes e com utilização de arma de fogo, dada 

a grave ameaça, majoro a pena em 2/5, tornando a pena em 05 (cinco) 

anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (catorze) 

dias-multa. Reconheço a presença da causa de diminuição de pena 

prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, ocasião em que diminuo a 

pena em 1/3 (um terço), tornando-a DEFINITIVA EM 03 (TRÊS) ANOS, 08 

(OITO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS E EM 09 (NOVE) 

DIAS-MULTA, SOBRE 1/30 DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO 

TEMPO DO FATO, à mingua de outras causas modificativas da pena.Do 

artigo 157, §2º, incisos I e II, c/c artigo 14, inciso II, do Código Penal (vítima 

Genildo da Silva).A pena prevista para o crime de roubo é de 04 (quatro) a 

10 (dez) anos de reclusão e multa, aumentando-se de um terço até 

metade, na forma majorada.Analisadas as circunstâncias judiciais do 

artigo 59 do Código Penal, verifico que a culpabilidade é inerente ao tipo 

penal; não registra antecedentes técnicos (fl. 266), nos termos da Súmula 

444, STJ ; conduta social normal ao homem médio; os motivos são 

inerentes ao tipo penal; as circunstâncias consistem no concurso de dois 

agentes e utilização de arma de fogo (serão valoradas na terceira fase); 

não houve registro de consequências patrimoniais, uma vez que o 

acusado não conseguiu levar dinheiro da vítima; a vítima nada contribuiu 

ao crime; a situação econômica do acusado é desfavorável. Considerando 

as circunstâncias judiciais, fixo a pena-base em 04 (quatro) anos de 

reclusão. Considerando a condição econômica do acusado, aplico a pena 

de multa no importe de 10 dias-multa sobre 1/30 do maior salário mínimo 

vigente ao tempo do fato.Na segunda fase, verifico a presença da 

atenuante da confissão espontânea (art. 65, III, alínea “d”, do CP), todavia, 

deixo de aplicá-la em virtude da fixação da pena base no mínimo legal, 

conforme o que preceitua a Súmula 231 do STJ. Inexistem agravantes. Na 

terceira fase, reconheço a presença das causas de aumento previstas no 

§ 2º, incisos I e II, do CP, e em conformidade com a Súmula nº. 443 do STJ, 

considerando que o crime foi praticado em concurso de agentes e com 

utilização de arma de fogo, dada a grave ameaça, majoro a pena em 2/5, 

tornando a pena em 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de 

reclusão e 14 (catorze) dias-multa. Reconheço a presença da causa de 

diminuição de pena prevista no artigo 14, inciso II, do Código Penal, 

ocasião em que diminuo a pena em 1/3 (um terço), tornando-a DEFINITIVA 

EM 03 (TRÊS) ANOS, 08 (OITO) MESES E 24 (VINTE E QUATRO) DIAS E 

EM 09 (NOVE) DIAS-MULTA, SOBRE 1/30 DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO 

VIGENTE AO TEMPO DO FATO, à mingua de outras causas modificativas 

da pena.Do concurso formal:Tendo em vista a existência de concurso 

formal de crimes, na forma do artigo 70, “caput”, do Código Penal, aumento 

a pena em 1/3, tornando-a DEFINITIVA em 04 (QUATRO) ANOS, 11 (ONZE) 

MESES E 22 (VINTE E DOIS) DIAS DE RECLUSÃO E 12 (DOZE) 

DIAS-MULTA SOBRE 1/30 DO MAIOR SALÁRIO MÍNIMO VIGENTE AO 

TEMPO DO FATO.Fixo o regime SEMIABERTO para início do cumprimento 

da pena privativa da liberdade, considerando a pena aplicada, tendo em 

vista o que preceitua o artigo 33, § 2º, “b”, do Código Penal.Considerando 

o fato de que o réu respondeu o processo em liberdade, dada a natureza 

da pena e regime fixado, bem como que não se encontram presentes os 

requisitos ensejadores de sua prisão preventiva prevista no artigo 312 do 

CPP, concedo-lhe o direito de apelar em liberdade, pois as condições do 

artigo 59 do Código Penal assim permitem.Não preenchidos os requisitos 

do artigo 44 ou do artigo 77 do Código Penal, deixo de aplicar a 

substituição da pena e o sursis.Condeno-o ao pagamento das custas e 

despesas processuais.Determino ao Oficial de Justiça que indague ao réu 

se o mesmo possui interesse em recorrer da sentença, certificando nos 

autos.Após o trânsito em julgado, inscreva-se o nome do Réu no rol dos 

culpados e expeça-se Guia de Execução Penal.Efetue-se a detração da 

pena, nos termos dos Arts. 42 e 44, § 4º, ambos do Código Penal. 

Comunique-se ao Tribunal Regional Eleitoral, INFOSEG aos Institutos de 

Identificação e demais órgãos de praxe.Intimem-se as vítimas (CPP, Art. 

201,§ 2º).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, LUCINEIDE ALVES 

BATISTA, digitei.

Cáceres, 03 de agosto de 2018

Antônio Marcos Nolasco Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 237998 Nr: 6636-54.2018.811.0006

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MATHEUS DOS SANTOS DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B

 Vistos etc;

Cumpra-se conforme deprecado.

Designo audiência de Interrogatório para o dia 15/08/2018, às 16h15min.

Comunique-se o Juízo Deprecante acerca da data e horário designados 

para a realização da referida audiência.

Requisite-se.

Ciência ao M.P.

Expeça-se o necessário.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Graciene Pauline Mazeto Correa da Costa

 Cod. Proc.: 234268 Nr: 4011-47.2018.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEI PIMENTA DA SILVA REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA 

- OAB:4825

 Intimar o Advogado do Denunciado, Dr. ALEXANDRE AUGUSTO VIEIRA, 

para APRESENTAR MEMORIAIS FINAIS no prazo legal.

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213999 Nr: 2353-22.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

Não estando presentes as hipóteses de absolvição sumária previstas no 

art. 397, do CPP (causas excludentes da ilicitude, causa excludente da 

culpabilidade, fato narrado não constitui crime e causas de extinção da 

punibilidade), designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

04/04/2018, às 15h30min, oportunidade em que será tomada a declaração 

do ofendido, a inquirição das testemunhas arroladas pela acusação e 

defesa, bem como eventuais esclarecimentos de peritos, acareações, 

reconhecimento de pessoas e coisas e ao final, interrogatório dos réus, 

tudo de acordo com a nova sistemática estabelecida pela lei 11.719/2008, 

mais precisamente no seu artigo 400 do CPP.

 Expeçam-se precatórias (CPP, art. 222), se necessário, bem como 

mandados e ofícios pertinentes.

Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada 

acompanhado de seus defensores.

Notifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

 Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 213999 Nr: 2353-22.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENIVALDO PEREIRA DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:CÁCERES

 Visto.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Cite-se o acusado para oferecer defesa prévia, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, cientificando -lhe sobre a advertência do parágrafo 

segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada dos 

denunciados.

 COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224433 Nr: 10264-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSE COSTA SCHETTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FILIPE DA SILVA 

SIQUEIRA - OAB:170588/rj

 Autos n° 10264-85.2017.811.0006 – Cód. 224433

Vistos.

Defiro o requerimento formulado pelo parquet em fls. Retro.

 Proceda a tentativa de citação do acusado no endereço descriminado em 

fls. Retro.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): José Eduardo Mariano

 Cod. Proc.: 224433 Nr: 10264-85.2017.811.0006

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO JOSE COSTA SCHETTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FILIPE DA SILVA 

SIQUEIRA - OAB:170588/rj

 Visto.

 Analisando a peça acusatória, verifico que a mesma preenche os 

requisitos do art. 41, CPP, bem como demonstra estar presentes a prova 

da materialidade e indícios suficientes da autoria, razão pela qual, recebo 

a denúncia em todos os seus termos.

Cite-se o acusado BRUNO JOSÉ COSTA SCHETTINO para oferecer defesa 

prévia, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, cientificando-lhe sobre a 

advertência do parágrafo segundo do art. 396-A, 396 e 396-A do Código 

Processual Penal.

Conste do mandado citatório que o Senhor Oficial de Justiça deverá 

questionar o acusado se o mesmo possui condição financeira para 

constituir advogado, entretanto, se a resposta for negativa, então, desde 

já, nomeio o nobre Defensor Público atuante nesta comarca para 

apresentar resposta à acusação no mesmo prazo (10 dias, art. 396-A, 

§2º, CPP).

Proceda-se a juntada da denúncia às folhas subsequentes àquelas de 

movimentação dos autos e juntada de peças, e consequente renumeração 

do feito.

Determino a expedição da certidão criminal circunstanciada dos 

denunciados.
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 COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe 

(Cartório Distribuidor, Instituto de Identificação Criminal do Estado, 

INFOSEG (banco de dados de antecedentes criminais), bem como ao 

correspondente no âmbito federal e à Delegacia de Polícia, de onde 

proveio o procedimento inquisitorial respectivo), CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Diligências necessárias.

Cumpra-se.

Comarca de Diamantino

Diretoria do Forúm

Portaria

 PORTARIA Nº 50/2018-DF

O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI,

RESOLVE:

CONCEDER ao servidor JOVAIR LOIDE DE SOUZA, Técnico Judiciário, 

matrícula nº 2911, lotado nesta Comarca de Diamantino-MT, 03 (três) 

meses de licença-prêmio, referente ao quinquênio de 01/03/2013 a 

01/03/2018, nos termos da Lei Complementar nº 04 de 15-10-90, do 

Estatuto dos Servidores Públicos.

 Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Tribunal 

de Justiça.

 Diamantino-MT, 06 de agosto de 2018.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito Diretor do Foro

 PORTARIA Nº 49/2018-DF

O DOUTOR JOSÉ MAURO NAGIB JORGE, MM JUIZ DE DIREITO DIRETOR 

DO FORO DESTA COMARCA DE DIAMANTINO, ESTADO DE MATO 

GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E NA FORMA DA LEI,

RESOLVE:

CONCEDER à servidora ELISABETE MARIA CALCIOLARI DE SOUZA, 

Técnico Judiciário, matrícula nº 6933, lotada nesta Comarca de 

Diamantino-MT, 03 (três) meses de licença-prêmio, referente ao 

quinquênio de 25/02/2013 a 25/02/2018, nos termos da Lei Complementar 

nº 04 de 15-10-90, do Estatuto dos Servidores Públicos.

 Publique-se. Comunique-se. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Tribunal 

de Justiça.

 Diamantino-MT, 06 de agosto de 2018.

 JOSÉ MAURO NAGIB JORGE

 Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89948 Nr: 2281-77.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juarez Vargas Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Remali Materiais para Construção Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pela parte embargada (fls. 

265/267) em face da sentença de fls.258/263.

O embargante alega que não foi analisado o pedido de rejeição liminar dos 

embargos apresentados ante a ausência de apresentação de planilha de 

cálculo, bem como quanto ao pedido de não suspensão da execução ante 

a ausência de garantia do juízo.

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 parcialmente 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, vislumbra-se que não foram analisados os pedidos alegados 

pela embargada.

Entretanto, em relação a suspensão da execução, o pleito não deve 

prosperar, tendo em vista que a ação de execução não foi suspensa e os 

embargos foram recebidos sem efeito suspensivo.

No que concerne a rejeição dos embargos, ante a não apresentação de 

planilha, também se verifica que o pleito não deve prosperar, tendo em 

vista que não foi oportunizado a parte embargante a juntada de memória 

de cálculo, bem como o feito já fora sentenciado.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 265/267 e 

JULGO-OS PARCIALMENTE PROCEDENTES somente para análise dos 

pedidos requeridos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110363 Nr: 2814-31.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Parecis Máquinas Agrícolas Ltda, Nara Scanagata 

Galletto, Terezinha Buzanelo Yokoyama

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Bassi Huber

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Rosalino Breda - 

OAB:14687, Michell Antonio Breda - OAB:16.990

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser ouvida a parte 

contrária antes que seja sanada a alegada omissão e contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intime-se a parte embargada a se manifestar, no prazo de lei.

Após voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94218 Nr: 1963-60.2014.811.0005

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Ventorin da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuaria Ecofarm Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pedro Pereira Campos Filho - 

OAB:nº 12071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 1022/1028.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3029 Nr: 251-02.1995.811.0005

 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: Merck Sharp e Dohme Farmaceutica Veterinária Ltda, 
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pró-Safra Com. Repres. Imp. Exp. Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Pedro da Silva - 

OAB:18177/RJ, Maria Cleuza Nagaoka - OAB:91907-A/SP, Milton 

Monteiro de Barros - OAB:8917/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Proceda-se com a avaliação do bem do falido.

Aportando a avaliação, intime-se os credores, para maniestarem-se no 

prazo comum de 15 (quinze) dias.

Após, DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e baixas de 

praxe.

 Nomeio como leiloeiros judiciais o SR. JOSÉ PEDRO ARAÚJO, Leiloeiro 

Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de Mato Grosso 

sob matrícula nº 25 e Leiloeiro Rural pela Federação de Agricultura e 

Pecuária de Mato Grosso sob nº 65 e o SR. WELLINGTON ARAUJO, 

Leiloeiro Público Oficial matriculado pela Junta Comercial do Estado de 

Mato Grosso sob matrícula nº 17 e Leiloeiro Rural pela Federação de 

Agricultura e Pecuária de Mato Grosso sob nº 61, com endereço na Rua 

Custodio de Melo, 630, Bairro Cidade Alta, na Cidade de Cuiabá/MT, CEP.: 

78.030-435, e mail: araujoleiloes@gmail.com, www.araujoleiloes.com.br, 

fone: (65) 99997-1717 e (65) 98131-0758.

Fixo a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do 

valor do bem arrematado.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2241 Nr: 215-57.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Baldan Implementos Agrícolas S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cotrac Centroeste Tratores Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Édipo Henrique Arthur - 

OAB:OAB/SP 329.521, Franciele Cristina Ferreira Silva - OAB:OAB/SP 

217.747, Silvana Aparecida Calegari Caminotto - OAB:OAB/SP 

141.809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilário Antônio Fantinel 

Júnior - OAB:41.247-PR, João Paulo Miotto Aires - OAB:48097/PR

 Vistos etc.

DEFIRO a busca e bloqueio 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.

No que concerne ao pedido da parte exequente para que seja quebrado o 

sigilo fiscal da parte devedora com a finalidade de localização de bens 

para garantir a execução.

Ora, somente em hipóteses extremas está o juiz autorizado a quebrar o 

sigilo fiscal e buscar, pelas declarações de renda, junto à Receita Federal, 

bens do devedor para garantir a execução.

Neste sentido, manifesta-se a jurisprudência:

“AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. INFOJUD. 

NECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A utilização do sistema INFOJUD deve ser permitida apenas 

excepcionalmente, quando esgotadas as diligências extrajudiciais para 

localização do réu, o que não restou demonstrado nos autos. 2. 

Consoante jurisprudência, o fato do entendimento adotado ter sido 

contrário ao interesse da recorrente não autoriza a reforma da decisão. 3. 

No agravo interno, a Recorrente não traz novos nem fundados 

argumentos destinados a infirmar as razões de decidir esposadas na 

decisão monocrática. 4. Agravo interno desprovido.” (TRF – AI nº 

0001942-50.2015.4.02.0000 (2015.00.00.001942-8), 3ª Vara Federal Cível 

(00018334120104025002), 6ª TURMA ESPECIALIZADA, Desembargadora 

Federal SALETE MACCALÓZ, J: 14/01/2016).

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de INFOJUD.

Infrutífera a providência acima, intime(m)-se a(s) parte(s) exequente(s) 

para que indique(m) bens penhoráveis da(s) parte(s) executada(s), no 

prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de arquivamento.

Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86395 Nr: 1985-89.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Paulo Henrique Linck

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda 

- Coopervale

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiana Fachinetto Padoin - 

OAB:78109/RS, Katia Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT, 

Lizelia Tissiani Ramos - OAB:37088/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 Ante o exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de 

s e n t e n ç a . I n t i m e - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

............................................................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1496 Nr: 185-27.1992.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa Agrícola Mista Vale do Piquiri Ltda - 

Coopervale

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Konrad Stuz, Paulo Henrique Linck

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171, Cristiano Pizzatto - OAB:5082/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amilcar Cordeiro Teixeira - 

OAB:8970/PR, Fabiana Fachinetto Padoin - OAB:78109/RS, Lizelia 

Tissiani Ramos - OAB:37088/RS

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para DAR-LHES PROVIMENTO COM EFEITO INFRIGENTE a 

fim de DETERMINAR a atualização do débito conforme os índices acima 

expostos.Intime-se a parte credora para juntar a planilha atualizada do 

débito.Aportando a planilha dê vistas a parte devedora.Mantenho 

inalteradas as demais decisões.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95235 Nr: 2534-31.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Wanderley Borges da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eletromar Moveis e Eletrodomesticos Ltda ( 

Moveis Martinello), Mueller Etrodomesticos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT, Rodolfo de Oliveira Martins - OAB:2297/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Alcides Basso - 

OAB:6252, Jusiane Regina Basso - OAB:10319, MARINA CRISTINA 

TABILE - OAB:16857, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT, Noeli 

Alberti - OAB:4061

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 119/119-V 

e JULGO-OS IMPROCEDENTES.Intimem-se. Cumpra-se.Às 

providências...................................................................................................

..............................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89837 Nr: 2184-77.2013.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rafael Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio de Souza Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 102/102verso.Intimem-se. 

C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências...................................................................................................

...................................................................................
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89083 Nr: 1430-38.2013.811.0005

 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: Carlos Alberto Menezes Muller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437, Marcos Campos Dias Payão - OAB:OAB/SP 96057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para determinar:a)Juros de Inadimplência devem se 

manter no patamar de 1%.b)Termo inicial da correção monetária deve se 

dar a partir do efetivo pagamento, devendo ser aplicado o índice INPC.c) 

Juros de mora devem ser computados a partir da citação.d)Exibição de 

extratos das contas vinculadas a Cédula Rural.Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86610 Nr: 2223-11.2012.811.0005

 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: Agropecuária Ecofarm Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Ventorin da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elbio Gonzalez - OAB:7241-A, 

Mário Paes Landin - OAB:127956 SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Pereira Campos Filho 

- OAB:nº 12071

 Vistos etc.

Faculto à parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

o instrumento procuratório para suprir tal irregularidade como prevê o art. 

76, I, CPC/2015, visto que sua condução por advogado sem instrumento 

de mandato acarreta a extinção, uma vez que foi juntado tão somente o 

substabelecimento.

Sanada a irregularidade, defiro o pedido de fl. 685.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89027 Nr: 1375-87.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Remali Materiais para Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juarez Vargas Pinto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Carla Travaina Braz - OAB:14906-B, 

Caroline Freire Teixeira - OAB:15.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 213/214 e 

JULGO-OS PROCEDENTES, passando a análise da petição de fls. 

2 0 2 / 2 0 3 - V . I n t i m e m - s e .  C u m p r a - s e . À s 

providências...................................................................................................

......................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21332 Nr: 177-30.2004.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária São Lucas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76.458/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT, Luciana Palmieri Ferreira - OAB:8064/MT, Marcelo 

Zandonadi - OAB:4266, Nádima Vasconcelos de Figueiredo - 

OAB:7918, Rogério Rodrigues Guilherme - OAB:6763, Saladino 

Esgaib - OAB:2567-MT

 Vistos etc.

Em postulado de fl. 245 a parte exequente requer seja nomeado curador 

especial para a parte devedora.

Da análise dos autos, verifico que a parte devedora tem procurador 

constituído nos autos, sendo desnecessária a nomeação de curador 

especial.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45073 Nr: 1731-87.2010.811.0005

 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: Espólio de Sabino Arias, Cely Honorina Nacul Arias, Luiz 

Nei Arias, Marjorie Arias, André Luiz Arias, Patricia Romano Arias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neli Lino Saibo, Izalde Follmer Saibo, Antonio 

Danilo Trevisol Guerini, Sedilce Maria Ferrarini Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos das partes acerca da prova pericial.

Nomeio como perito Sr. SÔNIO ARAMIS DOS SANTOS, engenheiro 

agrônomo, com endereço na Av. das Palmeiras, nº 836, Caixa Postal 242, 

D i a m a n t i n o / M T ,  f o n e s :  ( 6 5 ) 3 3 3 7 - 1 0 1 0 ,  ( 6 5 ) 9 9 9 2 6 - 2 3 1 8 , 

engearamis@gmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, art. 

466).

 Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado 

no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as 

partes para depositá-los de forma rateada (NCPC, art. 95), no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da perícia.

Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, 

art. 477, § 1º).

Dê cumprimento integral à decisão de fls. 226/227.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89253 Nr: 1592-33.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aurea C. da S. Moraes - ME, Aurea Cristina da Silva 

Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dibox Distribuidora de Alimentos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Mário de Souza - 

OAB:4635/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 
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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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45072 Nr: 1730-05.2010.811.0005

 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: Espólio de Sabino Arias, Cely Honorina Nacul Arias, Luiz 

Nei Arias, Marjorie Arias, André Luiz Arias, Patricia Romano Arias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini, Sedilce Maria 

Ferrarini Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro os pedidos das partes acerca da prova pericial.

Nomeio como perito Sr. SÔNIO ARAMIS DOS SANTOS, engenheiro 

agrônomo, com endereço na Av. das Palmeiras, nº 836, Caixa Postal 242, 

D i a m a n t i n o / M T ,  f o n e s :  ( 6 5 ) 3 3 3 7 - 1 0 1 0 ,  ( 6 5 ) 9 9 9 2 6 - 2 3 1 8 , 

engearamis@gmail.com, independentemente de compromisso (NCPC, art. 

466).

 Intimem-se as partes para indicarem assistentes e querendo, formularem 

ou reformularem os quesitos em 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, §1º, 

incisos I e II).

Apresentados os quesitos, intime-se o perito judicial cumprir o determinado 

no § 2º do art. 465, NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as 

partes para depositá-los de forma rateada (NCPC, art. 95), no prazo de 10 

(dez) dias, a fim de os autos possam prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo, a partir data da 

realização da perícia.

Com as respostas aos quesitos formulados pelas partes. Os assistentes 

técnicos oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias 

após a apresentação do laudo, independentemente de intimação (NCPC, 

art. 477, § 1º).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45074 Nr: 1732-72.2010.811.0005

 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: Cely Honorina Nacul Arias, André Luiz Arias, Luiz Nei 

Arias, Marjorie Arias, Patricia Romano Arias, Espólio de Sabino Arias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alda Catina Guella Morschbacher, Ernani 

Morschbacher, Fazenda Pública Estadual, Fazenda Nacional, Fazenda 

Pública do Município de Diamantino/MT, Maria Conceição Guella de Oliveira, 

Antonio Danilo Trevisol Guerini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edir Braga Júnior - 

OAB:4735/MT, João Roberto Ziliani - OAB:MT/ 644

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Helton George Ramos - OAB:11237-A, Katia Matias 

de Camargo Braghin - OAB:21659-MT, Procuradoria da Fazenda 

Nacional - OAB:, Procuradoria Geral do Estado - OAB:

 Vistos etc.

Faculto novamente os autores para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca do pedido de sucessão processual da empresa 

Proeste Logistica Ltda, visto que o petitório de fl. 514, apenas discorda do 

pedido com a fundamentação de que não é a área da mesma matricula que 

pretende usucapir.

No entanto, em análise nas matrículas juntada no presente feito, verifico 

que a matrícula sob nº 18.045 é a anterior da matrícula sob nº 41.378.

Aportando a manifestação voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimentos.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21188 Nr: 1777-23.2003.811.0005

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Unimed Cuiabá - Cooperativa de Trabalho Médico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sindicato dos Servidores Públicos Municipais 

de Dtno-SISPUMD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gaia de Souza Araújo Menezes 

- OAB:MT 20.237, Jaqueline Proença Larréa - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista dos Anjos - 

OAB:6658/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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11363 Nr: 1350-31.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Rocha Marcondes, Francisco Carlos 

Ribas Marcondes, Clenice Aparecida Teixeira Marcondes

 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: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, DETERMINO que expeça-se ofício ao RGI da Comarca de 

São José do Rio Claro/MT, para que:1)PROCEDA-SE com a baixa das 

hipotecas averbadas, referente a Cédula Rural Pignoratícia e Hipotecária 

sob 99/00103-9, em virtude de sua quitação, nas matrículas sob nº 315 e 

nº 316.2)PROCEDA-SE com a baixa das penhoras registradas, referente 

ao presente feito em virtude de sua quitação, nas matrículas sob nº 315 e 

nº 316, consignando que o presente feito já tramitou sob o nº 183/2000 (2ª 

Vara) e, hoje tramita na 1ª Vara sob a numeração única 

350-31.2000.811.0005 – Código 11363. Após as formalidades legais 

arquivem-se os autos.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 12962 Nr: 901-39.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Rocha Marcondes, Francisco Carlos Ribas 

Marcondes, Clenice Aparecida Teixeira Marcondes, Celito Liliano Bernardi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A
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 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

andamento ao feito, sob pena de se considerar quitada a dívida e 

consequente extinção.

Decorrido o prazo ‘in albis’, certifique-se e venham-me os autos conclusos 

para extinção.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89346 Nr: 1683-26.2013.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de Marcos Roberto Manrique, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roosevelt Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

Aguarde-se o julgamento dos autos em apenso de cód. 121881, tendo em 

vista que foi deferida a exclusão via renajud do veículo discutido.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96079 Nr: 3244-51.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roosevelt Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francys Ricardo Menegon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Nobres/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:OAB/MT 16.012

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que não foi intimada a parte 

embargante para se manifestar acerca da impugnação a Justiça Gratuita 

deferida a mesma.

Desta forma, para que não seja motivo de futura nulidade, converto o feito 

em diligência e intimo a parte embargante para se manifestar acerca da 

impugnação a Justiça Gratuita de fls. 28/32, no prazo de 15 dias.

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.: 108865 Nr: 1996-79.2016.811.0005

 AÇÃO: Incidentes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucien Fabio Fiel Pavoni, Ronimárcio Naves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sontag Comércio e Representações Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, Ronimarcio Naves - OAB:6.228

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:7.133/MT

 Ante o exposto, acolho o pedido de desconsideração da personalidade 

jurídica.Retifiquem-se os registros, para inclusão dos sócios no polo 

passivo da execução em apenso, em razão do reconhecimento de grupo 

econômico e da desconsideração da personalidade jurídica das empresas: 

Comercial do Produtor Ltda EPP – CNPJ: 02.743.939/0001-71, Agro 

Sinergia Comércio e Representações Ltda – CNPJ: 05.007.002/0001-26, 

Agropecuária Trivelato Ltda ME – CNPJ: 05.480.299/0001-42, JL Viviane 

Transportadora Ltda ME – CNPJ: 04.484.661/0001-90, Érico Sontag – CPF: 

428.095.929-34, Dulce Sontag – CPF: 866.745.368-20, Fernanda Sontag – 

CPF: 006.465.781-70 866.745.368-20 e Flávio Alexandre Sontag – CPF: 

710.215.401-10.Translade-se cópia da decisão aos autos tombados sob 

nº 623-62.2006.811.0005 – Código 29302, determinando as seguintes 

providências:Intimem-se as partes executadas, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetue o pagamento do valor devido em execução, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos;Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o 

pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação 

multa no percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias 

no percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para 

atualizar o débito, para o procedimento da penhora ‘on line’ de valores na 

conta das partes executadas, acrescendo-se ao valor da condenação a 

multa e as verbas honorárias específicas supra fixadas;Havendo a 

indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e avaliação, 

intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de seu(sua) 

advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.Expeça-se em favor da parte credora, se requerido, 

certidão comprobatória do ajuizamento da presente ação para fins de 

av(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103749 Nr: 3321-26.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agro Amazônia Sistemas Mecanizados Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leomar da Silva Simonini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Decio José Tessaro - 

OAB:3162/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Wagner Santana Vaz 

- OAB:14783/MT

 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.: 34000 Nr: 2244-60.2007.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez Cano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Junior Ltda, Joaquim 

Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucimar Cristina Gimenez - 

OAB:8506-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeleto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

Aguarde-se a distribuição dos créditos dos credores hipotecários no 

processo código 32725.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 111819 Nr: 3643-12.2016.811.0005

 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: João Batista Caetano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pupulin Armazens Gerais Importação e 

Exportação Ltda, Wander Pupulin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Odair Teixeira Peres - 

OAB:12440/GO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT, Thiago Barreto P. Silvestre - 

OAB:14.894/MT

 Ante o exposto, NÃO ACOLHO o pedido de desconsideração da 

personalidade jurídica.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

n e c e s s á r i o . À s 

providências...................................................................................................

.................................................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83305 Nr: 2228-67.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperforte Cooperativa de Economia e Cred. Mutuo 

dos Func. De Inst. Fin. P. e F, Gerson Fanaia Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedenir Mori

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindacir Rocha Bernardon - 

OAB:5875/MT, Roberto Antunes Barros - OAB:3825/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 

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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 398 Nr: 73-87.1994.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vasco Ribeiro Gonçalves de Medeiros, Humberto 

Nonato dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonildo Baccin, Sindicato dos Trab. Rurais de 

Lucas do Rio Verde, Aparício Valeriano de Siqueira, Sindicato dos 

Trabalhadores Rurais de Diamantino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Humberto Nonato dos Santos - OAB:3286-A/MT, 

Valdir Miquelin. - OAB:4.613/MT, Vasco Ribeiro Gonçalves de 

Medeiros - OAB:3.665-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sócrates Gil Silveira Melo - 

OAB:2269-MT

 Vistos etc.

Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado pelo credor 

e, após, lavre-se o respectivo auto e intime(m)-se o(s) executado(s) dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

Caso se tratar de penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge 

do executado (art. 842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra inserta 

no art. 844 do CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem como 

proceda na forma do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser 

penhorado estiver gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou alienação 

fiduciária.

Havendo impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110746 Nr: 3042-06.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados do Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso, Roseli Regina Lance 

Totti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - OAB:12809

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 123/124, a parte exequente requer seja concedida a 

devolução do prazo processual, para analise da decisão de fls. 112/113.

Da análise dos autos, bem como no Sistema Apolo, verifico que a 

intimação da decisão datada de 19/04/2018 (fls. 112/113), foi 

disponibilizado no DJE nº 10244, em data de 19/04/2018 e publicado no dia 

26/04/2018.

Verifico, ainda, que o feito retornou ao gabinete no dia 27/04/2018, com 

despacho proferido em 17/05/2018 e no mesmo dia a Drª Angélica 

Rodrigues Maciel fez carga dos autos, contudo, devolvendo o presente 

feito na secretaria somente no dia 21/05/2018.

Nesse enfoque, a situação aqui retratada deve ser considerada como 

JUSTA CAUSA, e que autoriza a devolução do prazo processual, 

conforme disposto no § 1.º, do art. 223, do Código de Processo Civil de 

2015.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido e DEVOLVO a parte o prazo processual 

de 15 (quinze) dias, a contar da sua intimação (art. 1003, § 5º, NCPC).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 32725 Nr: 956-77.2007.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Petrobrás Distribuidora S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comércio de Combustíveis Junior Ltda, Joaquim 

Casetta Ferreira, Flávia Cristina Borges Casetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ussiel Tavares da Silva Filho - 

OAB:3.150-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Ante o exposto, intimem-se os credores do imóvel arrematado para 

informar os autos os valores de seus créditos para a distribuição.Intime-se 

o Banco do Brasil S/A, para juntar aos autos o acordo aventado nos 

autos.Após a distribuição e da existência de valores remanescente, serão 

analisados as penhoras dos créditos da parte autora.Comunique o Juízo 

da Vara do Trabalho de Diamantino, conforme solicitado às fls. 844, 

acerca da referida decisão. Expeça-se ofício ao RGI desta Comarca para 

que proceda-se com as baixas das hipotecas e da penhora, no imóvel 

arrematado, relativo ao presente feito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94925 Nr: 2347-23.2014.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milenia Agro Ciências S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sérgio da Silva Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudio Antonio Canesin - 

OAB:8007, Dania Maria Rizzo - OAB:13649/PR, Maria Eugenia 

Canesin - OAB:54.266/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 116/117. Proceda-se à devolução 

da presente missiva ao Juízo Deprecante, observando-se as orientações 

contidas no art. 393 da CNGCGJ/MT e consignado nossas 

homenagens.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessárioÀs 

providências........................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103543 Nr: 3214-79.2015.811.0005
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 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristiano Pizzatto - 

OAB:5082/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 92.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 98193 Nr: 692-79.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Venilson Rosa de Souza e Cia Ltda - ME, 

Venilson Rosa de Souza

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bárbara Graziela Ventura 

Furlan - OAB:186.637, Leandro Parma Timidati - OAB:21318, Mauro 

Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Ante os argumentos e comprovação de fls. 162/187, DEFIRO a justiça 

gratuita à parte devedora, nos termos do art. 98, do CPC/2015.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84899 Nr: 125-53.2012.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olivia Indústria e Comércio de Cereais Ltda - 

ME, Wander Pupulin, Vilson Guyss, Elza Salete Guyss, Sedulina Guyss

 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: Gabriela Cocco Busanello 

Benevides - OAB:9770/MT

 Vistos etc.

Impossível deferir o pedido de fl. 231, visto inexistir depósitos de valores 

no presente feito.

Intime-se o perito para apresentar planilha atualizada do débito (art. 798, 

inciso I, alínea ‘b’, NCPC), bem como adequar o pedido de cumprimento de 

sentença.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11403 Nr: 1385-88.2000.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Danilo Trevisol Guerini, Sedilce Maria Ferrarini 

Guerini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:29.238 RS, Rogério de Bortoli Keller - OAB:OAB/MT 6383-A, 

Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Embargos à Execução ajuizada por ANTONIO 

DANILO TREVISOL GUERINI e SEDILCE MARIA FERRARINI GUERINI em face 

de BANCO DO BRASIL S/A, ambos devidamente qualificados nos autos.

Nos autos do processo em apenso tombado sob 

nº1179-74.2000.811.0005 – Código 11202 – Ação de Execução por Título 

Extrajudicial, as partes entabularam acordo, pugnando pela sua 

homologação e, por conseguinte a sua extinção.

É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

O feito deve ser extinto por perda de interesse processual, visto que, nos 

autos do processo em apenso tombado sob nº1179-74.2000.811.0005 – 

Código 11202 – Ação de Execução por Título Extrajudicial, as partes 

entabularam acordo e homologado nos termos do art. 487, III, alínea b, do 

Novo Código de Processo Civil.

Com efeito, é conhecida a lição de CELSO AGRÍCOLA BARBI “a respeito 

do momento em que devem estar presentes as condições da ação, ou, 

mais especificamente, o interesse de agir, quando destaca que o 

interesse de agir deve existir no momento em que a sentença for 

proferida. Portanto, se ele existir no início da causa, mas desaparecer 

naquela fase, a ação deve ser rejeitada por falta de interesse de agir. E se 

o interesse não existir, inicialmente, mas surgir durante o processo, de 

modo a permanecer, não pode ela rejeitar a ação alegando aquela falta.” 

("Comentários ao Código de Processo Civil", Vol. I, T. 1/62, Ed. Forense, 1ª 

ed. , 1975).

 Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, forte do art. 485, VI do 

Novo Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83570 Nr: 2572-48.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magda Cristina Visnadi Galleti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Cynthia Campos Cardoso Pastorin - OAB:OAB/GO 

37.928, Felipe Hernandez Marques - OAB:48104/RS, Frederico 

Augusto Ferreira Barbosa - OAB:18828/GO, Gustavo Calábria 

Rondon - OAB:6332-MT, Manoel Arcanjo Dama Filho - OAB:OAB/GO 

21.593-A, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Pedro Couto de 

Carvalho - OAB:OAB/SP 341.698., Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT, Viviane Silveira Barcelos - OAB:OAB/GO 26.072

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fl. 112 e fl. 113.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36924 Nr: 1772-25.2008.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorasci Izabel Gerhardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Érika Sanches Casati - 

OAB:9422/MT, Naiara Dias Fiuza Silvestre - OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitoria ajuizado pela LUIZ CASTOLDI em desfavor de 

DORASCI IZABEL GERHARDT, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 200/210, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 200/210), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 

assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 108547 Nr: 1842-61.2016.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dirceu Pinhatti Mendes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T L C Comércio de Peixes Ltda - ME, Valdeci 

Aparecido de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nicomedes Lindolfo Freitas 

Neto - OAB:9.277/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joabe Teixeira de Oliveira. - 

OAB:5152-A/MT

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 75/81, noticia-se o falecimento da parte exequente Sr. 

Dirceu Pinhatti Mendes, o que comprova às fl. 76.

Consoante preceitua o artigo 110 do Código de Processo Civil, "Ocorrendo 

a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou 

pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.".

 Adotando os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, senão 

vejamos:

 "Na substituição de parte ocorre uma alteração nos polos subjetivos do 

processo. Uma outra pessoa passa a ocupar o lugar do primitivo sujeito da 

relação processual (ex: o herdeiro passa a ser o novo autor ou o novo 

réu, na ação que ocorreu o falecimento do litigante originário)." (Curso de 

Direito Processual Civil. V.I. 38 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. p. 70).

 E em razão do falecimento da parte embargante, a relação jurídica 

processual está desprovida de um de seus integrantes, contudo, em 

postulado de fls. 75/81, requer a regularização da substituição processual 

do exequente Sr. Dirceu Pinhatti Mendes.

Assim sendo, DEFIRO a substituição processual, onde figurará no polo 

ativo da demanda o Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes, devidamente 

representado pelo inventariante Sr. José Maraschin.

 Ao distribuidor, para a devida retificação no polo ativo, a fim de que a 

parte exequente Espólio de Dirceu Pinhatti Mendes, seja sucedida pelo 

inventariante Sr. José Maraschin.

Em seguida, vistas à parte requerida para manifestação em 15 (quinze) 

dias.

 Sem prejuízo do exposto, intime-se a parte exequente para juntar a 

planilha atualizada do débito.

Após, conclusos, para ordenação e procedimento.

Intimemse. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 100667 Nr: 1764-04.2015.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldevino Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Vistos etc.

Considerando-se a inexistência de contador na Comarca e para melhor 

elucidação dos valores a serem liquidados, NOMEIO como perito do Juízo o 

Sr. CÉSAR AUGUSTO OLIVEIRA, contador, CRCRS sob nº 43.364SO-1, 

com endereço na Av. Tancredo de Almeida Neves, nº 1.345-W, Jardim do 

Lago II, Sala 02, Tangará da Serra/MT, CEP.: 78300-000, fone: (65) 

3326-5460, celular (65) 99961-2171, e mail: cesaraugustoii@hotmail.com, 

independentemente de compromisso (NCPC, art. 466).

 Intime-se o perito judicial para cumprir o determinado no § 2º do art. 465, 

NCPC, no prazo de 05 (cinco) dias, intimando-se as partes para 

depositá-los, 50% a cargo do exequente e 50% à cargo do executado, 

(NCPC, art. 95), no prazo de 10 (dez) dias, a fim de que os autos possam 

prosseguir.

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para a entrega do laudo.

Após, conclusos para deliberações e procedimentos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83779 Nr: 2833-13.2011.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A, Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hélio Desbessel, Espolio de Solano Quintino 

Desbessel, Espolio Hertha Ilsa Hubner Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521, Dariel Elias de Souza - OAB:OAB/11.945-B, DEIVISON 

VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690, João Batista Araujo 

Barbosa - OAB:9847/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, 

Romeu de Aquino Nunes. - OAB:3.770

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Pedro Franz - 

OAB:14594/MT, Marçal Yukio Nakata - OAB:8745-B, Sidnei Guedes 

Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 Vistos etc.

O pedido de fl. 83, não pose der deferido, visto que inexistem valores 

penhorados no presente feito, conforme extrato do SisconDJ.

Proceda-se com as baixas das restrições conforme requerido me petitório 

de fl. 77.

Em nada requerido em 15 (quinze) dias, retornem ao arquivo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94079 Nr: 1893-43.2014.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Costa Sementes e Máquinas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laercio Martins Cardoso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murilo Castro de Melo - 

OAB:11449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:9724B

 Vistos etc.

Certifique-se acerca do cumprimento da decisão de fl. 220.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103939 Nr: 34-21.2016.811.0005

 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): Vale dos Arinos Materiais de Construções Ltda 

- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Luiz Campos das Neves 

Ribeiro - OAB:12.560/0, Marcelo Alvaro Campos das Neves Ribeiro 

- OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 3º e parágrafos do 

Decreto-Lei n. 911/69, ACOLHO a pretensão deduzida na inicial e, 

antecipadamente, forte no inciso II do art. 355 do CPC, JULGO 

PROCEDENTE o pedido da autora para, confirmando a liminar deferida às 

fls. 48/48verso, DECLARAR definitivamente CONSOLIDADOS nas mãos da 

parte autora o domínio e a posse plenos e exclusivos do bem descrito na 

petição inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva. Fica facultado a 

parte autora a venda do referido bem, nos termos do artigo 3º, § 5º, do 

dispositivo supra, devendo ser oficiado, se for o caso, ao DETRAN ou 

órgão similar, comunicando que a parte requerente encontra-se autorizado 

a proceder à transferência do bem a terceiros que indicar.Advirto que a 

parte credora não poderá vender o bem por preço vil, sob pena de se 

caracterizar abuso de direito (RT 532/208).Condeno a parte requerida ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que, na 

forma do § 2º do art. 85 do Novo Código de Processo Civil, em 10% (dez 

por cento) do valor da causa, devidamente corrigido.Por consequência, 

JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito nos termos do inciso I, 
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art. 487, do Novo Código de Processo Civil.Após as formalidades legais, 

arquive-se.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 27770 Nr: 1709-05.2005.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho Paulo Lube, Joemir Lube, Érika Lube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladeli - 

OAB:OAB/PR 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Afonso Henriques Maimoni - 

OAB:2772-A/MT

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitórios de fl. 656 e fl. 664.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36949 Nr: 1797-38.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agostinho Paulo Lube

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Góes Nicoladelli - OAB:17980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se o Banco do Brasil S/A, acerca do despacho de fl. 220, 

concernente a levantamento de valores depositados no presente feito.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86545 Nr: 2157-31.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista de Almeida Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Frederico Augusto Ferreira Barbosa - 

OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, Silvana 

Farinha Archanjo - OAB:4.398-E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução por Título Extrajudicial ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO – SICREDI OURO VERDE MT em face de 

JOÃO BATISTA DE ALMEIDA FILHO, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Na Audiência de Conciliação e Mediação as partes transigiram (fls. 

135/138).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas no Termo de Sessão de Conciliação 

e Mediação de (fls. 135/138) e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11202 Nr: 1179-74.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Danilo Trevisol Guerini

 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: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Rogério de Bortoli Keller - OAB:29.238 RS, Sérgio 

Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 242/243, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 242/243 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85385 Nr: 741-28.2012.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Hélio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de restabelecimento do prazo 

processual.Sem prejuízo do exposto, dê cumprimento integral às decisões 

já constantes nos autos.Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

n e c e s s á r i o . À s 

providências...................................................................................

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85630 Nr: 1077-32.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Açofer Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arnildo Gerhardt Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Litiely da Rosa Moreno 

- OAB:13.930-E /MT, Geraldo Carlos de Oliveira - OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizado pela AÇOFER INDÚSTRIA E 

COMÉRCIO LTDA em desfavor de ARNILDO GERHARDT NETO, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 155/156, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e suspensão do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO o acordo celebrado entre as partes (fls. 155/156), todavia, 

nos termos do art. 313, do NCPC, SUSPENDO o aludido feito até o efetivo 

cumprimento do pactuado entre os litigantes, de modo que determino a 

imediata conclusão do mencionado processo para a devida extinção, 
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assim que as partes informarem o cumprimento do acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96409 Nr: 3318-08.2014.811.0005

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELLIPHE PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:OAB/RJ 180.625, Ivo Marcelo Spinola da Rosa - 

OAB:13.731, KAZUHIRO DO NASCIMENTO NAKAHARA - OAB:OAB/RJ 

167.398, RODRIGO DE ASSIS TORRES - OAB:OAB/RJ 121.429, TATIANA 

CAMPOS MATOS GUIDICINI - OAB:OAB/MG 100.244

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 699/705), interposto pela parte 

requerida contra a sentença proferida às fls. 682/697, afirmando haver 

omissão na “decisum”.

Foi determinada a intimação da parte embargada para se manifestar, às 

fls. 72.

A embargada se manifestou às fls. 714/720.

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 parcialmente com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição ou omissão, o que se evidenciou no caso em 

espécie.

No caso em concreto, verifica-se que por um equívoco constou na 

sentença que os juros de mora devem ser aplicados a partir da 

negativação, todavia não houve negativação e sequer ela foi discutida nos 

autos.

Em relação a regularidade da prestação do serviço, esta já foi objeto de 

apreciação judicial, não havendo o que se falar em sede de embargos de 

declaração em rediscussão da matéria.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PARCIALMENTE PROCEDENTES, para determinar que o termo inicial dos 

juros de mora sejam computados a partir da citação.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 114422 Nr: 498-11.2017.811.0005

 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: Ivar Mário Fantinel, Elza Terezinha Fantinel, Hilário 

Antônio Fantinel, Rosemari Floriani Fantinel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Baldan Implementos Agrícolas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilario Antonio Fantinel Junior - 

OAB:56458 RS, João Paulo Miotto Aires - OAB:48097/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dayane Karen Abuchain - 

OAB:362110, Édipo Henrique Arthur - OAB:OAB/SP 329.521, 

FRANCIELE CRISTINA FERREIRA - OAB:217747, Gabriela Cocco 

Busanello Benevides - OAB:9770/MT, Silvana Aparecida Calegari 

Caminotto - OAB:OAB/SP 141.809

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 172/176), interposto pela 

embargada contra a sentença proferida às fls.166/170.

Foi determinada a intimação dos embargados para se manifestarem, às fls. 

178.

Os embargados se manifestaram às fls.181/182.

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. 

166/170.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 2731-93.2008.811.0005

 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: Maria Bernadete Paganotto Vitorassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Banco Westlb do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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:OAB/MT 6.110-A, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls.965/976), interposto pela 

requerente contra a sentença proferida às fls.959/963-V.

Foi determinada a intimação do embargado para se manifestar, às 

fls.1003/1003-V.

A parte embargada Banco Mizuho do Brasil S/A se manifestou às fls. 

1005/1013.

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 
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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. 

959/963-V.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96212 Nr: 3213-31.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Deusdalto Dias da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 225/230), interposto pela 

requerente contra a decisão proferida às fls. 220/223.

Foi determinada a intimação dos embargados para se manifestarem, às fls. 

232.

O embargado se manifestou às fls. 234/235.

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. 220/223.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94629 Nr: 2191-35.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Lopes de Almeida, Marina Fontes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nedi Sara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 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.: 94629 Nr: 2191-35.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nelson Lopes de Almeida, Marina Fontes de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nedi Sara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT, Wiran da Silva - OAB:11.861

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Angelica Rodrigues Maciel - 

OAB:10.862/OAB MT

 Vistos etc.

Trata-se de embargos de declaração interposto pelas partes requerentes 

(fls.103/105) em face da sentença de fls. 110/112.

A embargante alega que houve omissão na sentença proferida quanto ao 

pedido de determinação de entrega do imóvel no estado em que ele foi 

recebido (reformado e pintado).

Foi determinado que a parte embargada se manifestasse às fls. 

124/125-V, contudo, a mesma 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. 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 na sentença exarada foi determinado a reintegração do 

autor na posse do imóvel, conforme análise do pedido inicial.

Frisa-se que a parte requerente, realizou pedido de reformas necessárias 

em sede de impugnação a contestação, o qual não deve ser apreciado, 

uma vez que não se torna possível inclusão de pedido após a citação.

Nesse sentido:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPOSSIBILIDADE DE ALTERAÇÃO DO 

PEDIDO APÓS A CITAÇÃO. 1. Decisão que indeferiu o pedido de emenda a 

inicial após a citação. 2. Impossibilidade de inclusão de pedido após a 

citação, quando já estabilizada a relação processual. Inteligência do art. 

264 do CPC. Precedente do STJ. 3. Negado seguimento ao recurso.”( TJ 

RJ – AGRAVO DE INSTRUMENTO 00222690920158190000).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração de fls. 103/105 e 

JULGO-OS IMPROCEDENTES.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37989 Nr: 2812-42.2008.811.0005

 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: Lúcia Irma Colvero Keller

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Westlb do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Tadeu Machado - 

OAB:32048-RS, Virginia de Bortoli Keller - OAB:53940/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Sebastião de Campos 

Sobrinho - OAB:6203, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT, 

Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 1502/1503), interposto pela 

requerente contra a sentença proferida às fls. 1493/1497.

Foi determinada a intimação dos embargados para se manifestarem, às fls. 

1508.

O embargado Banco Mizuho S.A se manifestou às fls. 1510/1516.

A parte embargada Massa Falida de Agrenco do Brasil S.A se manifestou 

às fls. 1517/1519.

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.
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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. 

1493/1497.

Intime-se e cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 88241 Nr: 538-32.2013.811.0005

 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: Natalina Ramos do Nascimento, Jaime Tomas do 

Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Bueno Ramos, Pedro Bueno Ramos, 

Jurandir Bueno Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fausto Andre da Rosa Migueis 

- OAB:14738-A, Willian Prehl - OAB:12526/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Riusdelar Lopes Pereira - OAB:12652/MT

 Vistos etc.

Por versar a causa sobre direitos que admitem transação, designo 

audiência de conciliação para o dia 05 de dezembro de 2018, às 

14:00horas.

Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania (CEJUSC).

Conste a advertência do não comparecimento injustificado das partes à 

audiência de conciliação será considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor da União 

ou do Estado (art. 334, § 8º, do CPC).

Intimem-se as partes por meio de seus procuradores.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37909 Nr: 2731-93.2008.811.0005

 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: Maria Bernadete Paganotto Vitorassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Banco Westlb do Brasil 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 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:OAB/MT 6.110-A, Sergio Guaresi do Santo - OAB:6.112-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Da análise dos autos, verifico a possibilidade dos embargos de declaração 

(fls. 1000/1001) causarem efeitos infringentes, de modo que deve ser 

ouvida a parte contrária antes que seja sanada a alegada omissão e 

contradição.

A propósito:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 

declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

Intimem-se as partes a se manifestar, no prazo de lei.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37942 Nr: 2768-23.2008.811.0005

 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: Cláudio Bende Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Deutsche Bank S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sidnei Guedes Ferreira - 

OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Carrelo Silva - 

OAB:6602/MT, Domício dos Santos Neto - OAB:113590, Leopoldo 

Greco de G. Cardoso - OAB:230646-A, Lucien Fábio Fiel Pavoni - 

OAB:6525, Osvaldo Perreira Cardoso Filho - OAB:5705-MT, Paulo 

Inácio Helene Lessa - OAB:6571, Waldemar Deccache - 

OAB:140500-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 1243/1244), interposto contra a 

sentença proferida às fls. 1240/1241, afirmando haver contradição na 

“decisum”.

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, a sentença de fls. 923/937, declarou nulas de pleno direito as 

cédulas de produto rural sob nº 0005027-116 (fls. 79/82), 0005028-116 

(fls. 91/96) e 0005029-116 (fls. 103/108), bem como as notas 

promissórias que naqueles tiveram origem.

 Porém, o autor firmou acordo a parte demandada Deutsche Bank AG, 

atinente a cédula sob nº 0005027-116 e a baixa da hipoteca será feita 

após a parte credora fornecer a carta de autorização para a baixa, 

conforme assinalado no acordo.

 Por outro lado, contou no dispositivo da sentença que: “Transitado em 

julgado, expeça-se o mandado de cancelamento dos registros do penhor e 

respectivo endosso efetivados nos cartórios de registros de títulos e 

documentos das cédulas de produto rural.”

 Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES.

Sem prejuízo do exposto, dê cumprimento integral às sentenças proferidas 

no presente feito, observando as cláusulas do acordo.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43066 Nr: 65-51.2010.811.0005

 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: Luciano Boabaid Bertazzo - 

OAB:8794-A, Maria Lucília Gomes - OAB:5835-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido da parte autora, com 

fulcro no artigo no art. 487, I do Código de Processo Civil.Confirmo a liminar 

de fls. 28/31.Condeno a parte requerente ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios em 10% sobre o valor da causa, 

com fulcro no artigo 85, § 2°, do NCPC.Intime-se. Cumpra-se.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva
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 Cod. Proc.: 81066 Nr: 104-14.2011.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de 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.

Defiro o pedido em postulado de fls. 224/225.

Cite-se a parte demandada, via edital, pelo prazo de 30 (trinta) dias para, 

querendo, apresentar resposta no prazo legal.

Decorrido "in albis" o prazo de resposta, nos termos do art. 72, inciso II, do 

NCPC (revel citado por edital), fica desde já nomeado o Defensor Público 

atuante nesta Comarca, para patrocinar a defesa da parte requerida, a 

qual deverá ser intimada para apresentar resposta, sendo que, uma vez 

apresentada, abra-se vistas à parte autora para manifestação em 15 

(quinze) dias.

Após, conclusos para ordenação de procedimento.

Cite-se. Intimem-se e cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37911 Nr: 2733-63.2008.811.0005

 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: Reginaldo Cazetta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agrenco do Brasil S/A, Banco Westlb do Brasil 

S/A, Brasil Deutsche Bank S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José S. de Campos 

Sobrinho - OAB:6.203, Leonardo Lins Morato - OAB:163840, Mauro 

Luís Timidati - OAB:13.528/MT, Paulo Inácio Helene Lessa - 

OAB:6571, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT, Waldemar Deccache - 

OAB:140500-A

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos de Declaração (fls. 1726/1729), interposto contra a 

sentença proferida às fls. 1722/1724, afirmando haver contradição na 

“decisum”.

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, não foi analisado o pedido de condenação em relação aos 

honorários advocatícios.

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

PROCEDENTES, para DAR-LHES PROVIMENTO COM EFEITO INFRIGENTE e 

modificar o dispositivo da sentença nos seguintes termos:

“Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, na forma do art. 485, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

 Eventuais custas pela autora.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios (art. 90, NCPC). Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor 

da causa devidamente atualizada, nos termos dos artigos 85, § 2º, e 485, 

§ 2º, ambos do Novo Código de Processo Civil, para cada requerido.

Após as formalidades legais, arquive-se.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 121881 Nr: 4034-30.2017.811.0005

 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: Sebastião Wilson Ferreira de Miranda, Cleide Maria de 

Almeida Manrique

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Marcos Roberto Manrique, 

Roosevelt Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Wagner Santana Vaz - 

OAB:14783/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:, Maycon Tadeu Lamim - OAB:OAB/MT 16.012

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 45.

Proceda-se com a citação da parte requerida Roosevelt Ferreira da Silva 

no endereço mencionado à fl.45, e redesigno audiência para a data de 

03/10/2018, às 12:30 horas.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86592 Nr: 2207-57.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TIM Celular S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sergio Lopes da Silva Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Carlos Lourenço - 

OAB:16.780 BA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Miguel Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana 

Reginato Mendes - OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva 

- OAB:6593/MT

 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.: 95779 Nr: 2958-73.2014.811.0005

 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: Rodolfo de Oliveira Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanda Maria Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ANTONIO MENDES 

DA SILVA - OAB:12433

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, dê ciência à parte autora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 96231 Nr: 3223-75.2014.811.0005

 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: Vanda Maria Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIVALDO PIMENTA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ANTONIO MENDES DA 

SILVA - OAB:12433

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte exequente acerca da certidão de fl. 94.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.
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Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 112729 Nr: 4080-53.2016.811.0005

 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: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindomar Lara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jamil Alves de Souza - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, proceda-se com o cumprimento da decisão de fl. 41/42, no 

endereço fornecido via Bacenjud (fls. 67/70), que ainda não foi 

diligenciado.

Restando infrutífera a busca, voltem-me os autos conclusos para a 

análise do pedido de fls. 74/75.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 110917 Nr: 3121-82.2016.811.0005

 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: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Katia Cristina Almeida Lyra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:9.948-A/MT, Jamil Alves de Souza - OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista de Almeida - 

OAB:20758

 Vistos etc.

Manifeste-se a parte autora acerca do petitório de fl. 98. Fixo o prazo de 

15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 97879 Nr: 543-83.2015.811.0005

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laercio Martins Cardoso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Costa Sementes e Máquinas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 67.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 40817 Nr: 1589-20.2009.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Gomes Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Georgete Maria de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ary Fruto - OAB:7.229-B -MT, 

Caio Lorenzo Acialdi - OAB:10.759-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mizael de Souza - 

OAB:16842/O - MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 Vistos etc.

Chamo o feito à ordem.

Em postulado de fls. 230, a parte devedora requer a baixa das restrições 

conforme entabulado no acordo.

Da análise dos autos, verifico que no acordo foi assinalado que a baixa da 

penhora deverá ser feita após o cumprimento integral do referido acordo 

e, comprovado e informado nos autos, pelo devedor, contudo, não existe 

tal comprovação no presente feito.

Portanto, a penhora devederá permanecer até o cumprimento integral do 

acordo e informado pelo devedor nos autos.

Intime-se a para devedora para informar nos autos o cumprimento integral 

do acordo.

Após, voltem-me os autos conclusos para remoção da restrição.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89795 Nr: 2146-65.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gilson Ferreira de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 509/530.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 15065 Nr: 1239-76.2002.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Odilio Balbinotti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivo Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Décio Cristiano Piato - 

OAB:7172, Duilio Piato Júnior. - OAB:3.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores, 

intimando-se a parte exequente para informar seus dados 

bancários.Proceda-se com a penhora e avaliação do bem imóvel indicado 

pelo credor e, após, lavre-se o respectivo auto e intime-se o executado 

dos atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).Havendo impugnação, vistas ao 

exequente e após, voltem-me os autos conclusos.Caso se tratar de 

penhora em bens imóveis, intime-se também o cônjuge do executado (art. 

842, CPC/2015), observando-se, ainda, a regra inserta no art. 844 do 

CPC/2015 (averbação da penhora no RGI), bem como proceda na forma 

do art. 799, inciso I, do mesmo codex, se o imóvel a ser penhorado estiver 

gravado de penhor, hipoteca, anticrese ou alienação fiduciária.Não 

havendo impugnação, DESIGNE-SE hasta pública, com as comunicações e 

baixas de praxe. Nomeio como leiloeiros judiciais a SRª CIRLEI FREITAS 

BALBINO DA SILVA, leiloeira oficial, inscrita na Jucemat sob nº 22, o SR. 

LUIZ BALBINO DA SILVA, leiloeiro rural, inscrito na Famato sob nº 

066/2013 e SR. JOABE BALBINO DA SILVA, leiloeiro oficial, inscrito na 

Jucemat sob nº 29 e leiloeiro rural inscrito na Famato sob nº 067/2013.Fixo 

a comissão dos leiloeiros no percentual de 5% (cinco por cento) do valor 

do bem arrematado. Em caso de adjudicação, remição ou acordo, fixo os 

honorários em 2,5% da avaliação, limitados a R$ 20.000,00 (vinte mil 

reais).Proceda-se nos termos do art. 879 e seguintes do 

CPC/2015.Adotem-se a Srª Gestora e aos Leiloeiros as diligências 

necessárias que lhes incumbirem.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 92339 Nr: 800-45.2014.811.0005

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Marcos Antonio Souza Santos, Silbelina de 

Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Demeneghi e Carvalho Ltda
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO GOMES SILVA 

FILHO - OAB:12036, Mauro Luís Timidati - OAB:13.528/MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93946 Nr: 1801-65.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Liana Mara Cocco Munaretto, Fabia Carolina Moretto 

Rizzato Rodrigues, Pérsio Oliveira Landim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano Xavier Pivetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fábia Carolina Moretto Rizzato 

Rodrigues - OAB:9301, Liana Mara Cocco Munaretto - 

OAB:7134/MT, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Corrêa da 

Costa Neto - OAB:4611-B/MT

 Vistos etc.

De início, intime-se a parte que não depositou os honorários do perito para, 

no prazo de 05 (cinco) dias deposite.

Defiro o pedido de fl. 711.

Determino a liberação de 50% (cinquenta por cento), do valor depositado 

pela parte autora em favor do perito.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do perito, observando os dados bancários 

constantes nos autos (fl. 711verso).

Intimem-se as partes acerca do início aos trabalhos, agendado conforme 

informações em petitório de fl. 711.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 21581 Nr: 576-59.2004.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Procalc Estrutura SC Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM do Brasil Ltda, atual Denominação de 

ADM Exp. E Imp. S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:PR/27.171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vagner Schmidel - 

OAB:7504/MT, Fabiola Pasini - OAB:5.033/MT, Geisa Fabrini Ribeiro - 

OAB:7123-MT, Sélia Borges de Morais - OAB:10.226, Vasco Ribeiro 

Gonçalves de Medeiros - OAB:3.665-A

 Vistos etc.

De início, intime-se os procuradores Araúz & Advogados Associados para 

infomar os dados pessoais e bancários para possível expedição do 

Alvará Judicial, concernente ao honorários advocatícios sucumbenciais 

depositados espontamente pela parte autora/vencida.

Por outro lado, em postulado de fl. 313 a parte autora requer o 

levantamento dos valores depositados a título de caução.

Da análise dos autos, verifico que a presente demanda foi julgada 

improcedente.

Como o resultado do julgamento foi contrário ao caucionado, obviamente, 

faz jus ao levantamento deste valor.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRIMEIROS EMBARGOS. AFASTAMENTO 

DA PRELIMINAR DE OFÍCIO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO DOS 

PRIMEIROS EMBARGOS E INTEGRAÇÃO DO ACÓRDÃO. SEGUNDOS 

EMBARGOS. LEVANTAMENTO DOS VALORES DEPOSITADOS A TÍTULO 

DE CAUÇÃO. POSSIBILIDADE. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS SEGUNDOS 

EMBARGOS. (...) 4 - Como o resultado do julgamento foi contrário ao 

caucionado, obviamente, cabível o levantamento da garantia. Quanto às 

demais alegações de omissão, todavia, não assiste razão o Embargante. 5 

- Segundos embargos parcialmente acolhidos.” (TJ/MG - Embargos de 

Declaração-Cv 1.0114.10.005738-8/002, Relator: Des. José Marcos Vieira, 

16ª Câmara Cível, J: 01/08/2012, P: 10/08/2012).

Ante o exposto, DEFIRO o pedido de levantamento dos valores 

depositados a título de caução em favor da parte autora.

Aportando as informarções voltem-me os autos concluosos para 

expedição dos Alvarás Judiciais.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128339 Nr: 2241-22.2018.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Valdomiro de Lima Pereira, Célia de Lima 

Pereira Gomes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINA OLIVEIRA ALVES - 

OAB:16060

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015.Designo audiência de conciliação e mediação para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 13:00 horas.Intimem-se as partes litigantes 

por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência, intimada para apresentar impugnação aos embargos, no prazo 

legal.Em manifestando-se os litigantes, expressamente o desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), não haverá a 

realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada deverá, no 

prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no mandado a 

advertência constante no artigo 344 do Novo Código de Processo 

Civil.Aportando a impugnação dê vistas ao embargante. Em seguida, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38354 Nr: 3181-36.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Givanildo Batista Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vitória Comércio de Cereais Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regina Marília de Oliveira - 

OAB:3.659-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sérgio Henrique Guareschi - 

OAB:9724B

 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.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 5401 Nr: 165-31.1995.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural Médio Norte Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marzeu Selau, Justino Henrique Pizzatto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Tavares de 

Mello - OAB:5026, Marcelo Alves Puga - OAB:MT/5.058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Irineu Pedro Muhl - 

OAB:5719-A/MT, Ivaldir Paulo Muhl - OAB:14.573, Mirian Cristina 

Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 264/265.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1663 Nr: 233-10.1997.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Urandi Escaramboni, Eumar Protis

 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: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898/MT

 Vistos etc.

DEFIRO o pedido de suspensão. Suspendo o processo pelo prazo 

requerido.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, com a consequente baixa no 

Boletim Mensal de Movimento Forense.

Arquive-se em pasta apropriada.

Decorrido o prazo, intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao 

feito, querendo o que de direito.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87587 Nr: 3379-34.2012.811.0005

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maximiliano Del Castanhel, Teresinha Lorena 

Veronese Del Castanhel

 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: Adriane Izabel Gerhardt - 

OAB:14991

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85747 Nr: 1233-20.2012.811.0005

 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): Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gilberto Donizeti Capeleto - 

OAB:10471/MT, Gildo Capeletto - OAB:7288-A

 Vistos etc.

De início, intime-se o credor para juntar aos autos a matrícula do bem 

penhorado devidamente atualizado.

Aportando a matricula atualizada e se o imóvel for de propriedade do 

executado, proceda-se com a penhora e logo em seguida intimando-o dos 

atos praticados. (§ 1º, art. 829, CPC).

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84321 Nr: 3492-22.2011.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dioney Vitorassi, Alirio Vitorassi, Maria 

Bernadete Paganotto Vitorassi, Maria Bernadete Paganotto Vitorassi, 

Espólio de Quintino Vitorassi, Edesia Boaroli Vitorassi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 133.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 14147 Nr: 292-22.2002.811.0005

 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: José Guilherme Júnior

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Guilherme Júnior - 

OAB:2615 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Costa de 

Almeida - OAB:Procuradora

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 1534 Nr: 117-09.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reical Ind. e Com. de Calcário Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armando Simões de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jatabairu Francisco Nunes - 

OAB:4903/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Batista Ferrairo 

Honório - OAB:115461, Marcelo Carriel Honório - OAB:15.441/MS, 

Matheus Carriel Honório - OAB:OAB/MS 13.431

 Vistos etc.

O pedido do devedor para a devolução dos valores penhorados via 

bacenjud em suas contas bancárias não pode ser deferido, uma vez que, 

tais bloqueio foram comandados por processo diverso do presente feito.

Ademais, os valores bloqueados no presente feito já foram devolvidos 

através de Alvará Judicial (fl. 205).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37758 Nr: 2589-89.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdinei Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Mischiatti - 

OAB:7568/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 299.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 3592 Nr: 200-54.1996.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Delano Renato Strey

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Décio José Tessaro - OAB:3162, Edson Teles de 

Figueiredo Junior - OAB:8896, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior 

- OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37848 Nr: 2695-51.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Mizuho do Brasil S/A, atual denominação do 

Banco Westlb do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumin Bueno, Agrenco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Athanagildo Corrêa - 

OAB:OAB/SP 329.750, Leonardo Lins Morato - OAB:163840, 

Leonardo Sulzer Parada - OAB:11.846-B OAB/MT, Mauro Luís 

Timidati - OAB:13.528/MT, Olivia Roxo Nobre Amaral Mesquita - 

OAB:OAB/SP 345.853, Pedro Magalhães Humbert - OAB:OAB/ SP 

291.372

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, José Sebastião de Campos Sobrinho - OAB:6203, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624, Roberto Zampieri - 

OAB:4094/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.Sem prejuízo do exposto, 

DEFIRO o pedido de inclusão do nome da parte devedora no SERASA, nos 

termos do § 3º, art. o art. 782 do CPC/2015.Expeça-se a Certidão Judicial 

Comprobatória da Dívida, cujas expensas serão a cargo do requerente, 

visto que o TJMT não tem convênio com o Serajud.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81989 Nr: 634-18.2011.811.0005

 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.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 148/150.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 128471 Nr: 2296-70.2018.811.0005

 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: Jaoquim Marcelino Prestes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Comércio - 

Massa Falida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Schmidt - OAB:59.026/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 Ante o exposto, DEFIRO a justiça gratuita à parte autora, nos termos do 

art. 98, do CPC/2015.Designo audiência de conciliação e mediação para o 

dia 03 de outubro de 2018, às 13h:30minutos.Intimem-se as partes 

litigantes por meio de seus procuradores para comparecerem em 

audiência.Encaminhem-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), para realização do ato, nos termos do 

artigo 334 e seguintes do Novo Código de Processo Civil.Alcançada a 

composição entre os litigantes, conclusos para homologação.Caso não 

alcançada a composição em audiência, a parte demandada deverá sair da 

audiência para querendo, e no prazo legal, apresentar resposta, devendo 

constar no mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo 

Código de Processo Civil.Em manifestando-se os litigantes, expressamente 

o desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, inciso I, NCPC), 

não haverá a realização da audiência, e nesse caso, a parte demandada 

deverá, no prazo legal, apresentar resposta, devendo, ainda, constar no 

mandado a advertência constante no artigo 344 do Novo Código de 

Processo Civil.Aportando a resposta, à impugnação em 10 (dez) dias ou, 

se transcorrido ‘in albis’ o prazo, certifique-se. Sem prejuízo do exposto, 

intimem-se as partes para que especifiquem, com precisão, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, as provas que efetivamente pretendem 

produzir, em audiência de instrução e julgamento.Após, voltem-me os 

autos conclusos, para que o processo seja saneado, momento em que 

serão fixados os pontos controvertidos e designada audiência de 

instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento antecipado 

da lide.Cite-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101608 Nr: 2281-09.2015.811.0005

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Delano Renato Strey

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Massa Falida da Empresa Olvepar S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ernandes Rodrigo Strey - 

OAB:7611-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Pinheiro Basilio Silva - 

OAB:18882/MT, Ariadine Grossi - OAB:19.442/MT, Bruno Oliveira 

Castro - OAB:9237/MT, Crislaine Veiga - OAB:15425/O, Marcelo 

Ambrósio Cintra - OAB:8934, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - 

OAB:12007/MT, Rodolfo Coelho Ribeiro - OAB:16215-MT

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 
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das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 86914 Nr: 2547-98.2012.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anderson Lanzoni

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Louise Rainer Pereira 

Gionédis - OAB:OAB/MT 16.691-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83665 Nr: 2694-61.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Ferdinando

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernanda Samira Payão Franco 

- OAB:239437

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 Vistos etc.

Ante o postulado de fls. 263, destituo o perito anteriormente nomeado e, 

nos termos da decisão de fl. 257, nomeio os peritos contador do Juízo, a 

Srª Josélia Snyder e o Sr. Klaus Snyder, podendo ser localizados na Rua 

Benedito Moreira da Silva, 285, Sala 06, Bairro Centro, em Diamantino/MT, 

fone (65) 3336-2480 e (65) 99987-7390, independentemente de 

compromisso (NCPC, art. 466).

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87779 Nr: 33-41.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dioney Vitorassi, Alirio Vitorassi, Maria Bernadete 

Paganotto Vitorassi, Espólio de Quintino Vitorassi, Celito Liliano Bernardi, 

Edesia Boaroli Vitorassi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT, Katia 

Matias de Camargo Braghin - OAB:21659-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Proceda-se conforme requerido em petitório de fls. 203/205.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 29886 Nr: 1030-68.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Inaldo Xavier de Siqueira Santos Neto - 

OAB:9270/MT, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:3056/MT, Rodrigo 

Sampaio Siqueira - OAB:9259/MT, Saionara Mari - OAB:5225/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, proceda-se com as diligências necessárias acerca da 

citação da parte devedora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44776 Nr: 1436-50.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dorvalino Pereira de Macedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Indusmil - Indústria de Madeiras e Transportes 

Ltda, João Fernandes de Melo Neto, João Fernandes de Melo Neto, Joel 

Pereira, Rosalvo Cezaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosana Esteves Monteiro ( 

Defensora Pública ) - OAB:100180

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kadd Haeg Maciel - OAB:9766

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de cumprimento de sentença em relação 

aos honorários sucumbenciais.Intime(m)-se a(s) parte(s) executada(s), 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o pagamento do valor 

devido em relação aos honorários advocatícios sucumbenciais, nos 

termos do art. 523 do Novo Código de Processo Civil e, transcorrido o 

prazo, querendo, apresente impugnação (art. 525, NCPC). Havendo 

impugnação, vistas ao exequente e após, voltem-me os autos 

conclusos;Faça-se constar na intimação supra que, não havendo o 

pagamento no prazo fixado, incidirão, sob o montante da condenação 

multa no percentual de 10% (dez por cento), e também verbas honorárias 

no percentual de 10% (dez por cento), específicas desta fase de 

cumprimento de sentença, forte do §1º, do art. 523, do Novo Código de 

Processo Civil;Não sendo efetivado o pagamento, intime-se o credor para 

atualizar o débito, para caso requeira o procedimento da penhora ‘on line’ 

de valores na conta da(s) parte(s) executada(s), acrescendo-se ao valor 

da condenação a multa e as verbas honorárias específicas supra 

fixadas;Havendo a indicação de bem(ns), proceda-se a sua penhora e 

avaliação, intimando-se a(s) parte(s) executada(s), na pessoa de 

seu(sua) advogado(a), ou, na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente.Intimem-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.Às 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 93256 Nr: 1474-23.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Solano Quintino Desbessel, Enio Desbessel

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Vieira Komochena - 

OAB:11.011/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103194 Nr: 3065-83.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Carlos Altrão, Antônio Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’.

Aportando a busca, proceda-se com as diligências necessárias acerca da 

citação da parte devedora.

Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 91525 Nr: 176-93.2014.811.0005

 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: Ildo de Assis Macedo - 

OAB:3541/MT, Marco Antonio Mari - OAB:15.803/MT, Mauro Paulo 

Galera Mari - OAB:3056/MT, Saionara Mari - OAB:5225/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.: 90949 Nr: 3158-17.2013.811.0005

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ympactus Comercial Ltda - TELEXFREE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Ferreira de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Horst Vilmar Fuchs - OAB:ES/ 

12.529

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

De início, proceda-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

retificação do feito no Sistema Apolo e na capa dos autos, visto trata-se 

de procedimento executivo.

Ante a inércia do exequente (fl. 138), ENCAMINHEM-SE os autos AO 

ARQUIVO PROVISÓRIO, salvo se antes de escoado o prazo prescricional 

do título executivo a parte exequente indicar patrimônio passível de 

penhora, com a devida anotação no sistema Apolo.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103228 Nr: 3074-45.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiana Krohling de Souza

 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:

 Vistos etc.

Defiro os pedidos de fl. 168 e fl. 179.

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 95733 Nr: 2931-90.2014.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antur Tranportes Ltda-EPP, Sandra Baierle

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AXA Corporate Solutions Seguros S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Carlos Van Cleef de 

Almeida Santos - OAB:273.843/SP

 Vistos etc.

Dê-se ciência aos litigantes acerca do retorno dos autos do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

Nada sendo requerido em 30 (trinta) dias, ao arquivo, mediante a adoção 

das formalidades de praxe.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44004 Nr: 669-12.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vilmar Riediger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Batista Ferreira - 

OAB:10962-B/MT, Juliana dos Reis Santos - OAB:13.479-B, Romeu 

de Aquino Nunes. - OAB:3.770

 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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 38873 Nr: 3559-89.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudio Bortolo, Antonio Renê Bortolo, Nara 

Rejane Correa Bortolo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Manifeste-se o perito acerca das irresignações das partes acerca da 

sugestão de seus honorários periciais. Fixo o prazo de 05 (cinco) dias.

Decorrido o prazo 'in albis', certifique-se e voltem-me conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41671 Nr: 2480-41.2009.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Castoldi e Castoldi Ltda, Marli Isabel Castoldi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Idair Peron Ferrari

 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

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme determinado nos autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 107185 Nr: 1256-24.2016.811.0005

 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: Luis Fernando Calábria

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcineu José Marcondes, Noedir José Karan 

Marcondes, Valmir Armando Marcondes, Maria Julieta Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 
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OAB:14.573, Karina Cordeiro Marcondes Gonzaga - OAB:10047, 

Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Inicialmente, anota-se que as matérias alegadas em sede de preliminar, na 

peça de defesa do requerido, se confundem com o mérito da demanda, e 

com este serão analisadas na ocasião da sentença.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 03 de 

outubro de 2018, às 15:00 horas.

As partes prestarão depoimento pessoal sob pena de confesso (artigo 

385 caput e § 1º NCPC). As testemunhas deverão ser qualificadas (artigo 

450 caput NCPC), bem como o(a) procurador(a) constituído(a) das partes 

litigantes intimar ou informar a(s) testemunha(s) arrolada(s), do dia, da 

hora e do local da audiência designada (art. 455, caput e § 1º, NCPC), 

ressalvado os casos do § 4º do art. 455 do mesmo ‘codex’.

Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas antes da audiência (art. 357, § 4, CPC/2015), sob pena de 

preclusão.

Proceda-se, se for o caso, nos termos do art. 477, §§ 3º e 4º, do 

CPC/2015.

Constem as advertências do § 8º, do art. 334 § 5º, do art. 455 e a 

informação do art. 463, todos do CPC de 2015. O depoimento prestado em 

juízo é considerado serviço público (art. 463, NCPC).

Intimem-se as partes litigantes por meio de seus procuradores para 

comparecerem em audiência.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 85759 Nr: 1250-56.2012.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sandra Maria Siqueira May, Patricia Siqueira May, 

Andreia Siqueira May

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joilson Rondon da Costa

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

OAB:20415-0/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanessa Pivatto - 

OAB:9545-A

 Vistos etc.

Intime-se a parte autora para informar seus dados pessoais e bancários 

para expedição do lavará judicial, bem como junte aos autos a planilha da 

evolução do débito devidamente atualizada.

Após, voltem-me conclusos para expedição do alvará judicial e análise 

dos demais pedidos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89289 Nr: 1625-23.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massey Ferguson Administradora de Consorcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Noedir José Karan Marcondes, Alcineu José 

Marcondes, Valmir Armando Marcondes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilberto Saad - OAB:24956/SP, 

Milton Saad - OAB:16.311/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

DETERMINO que expeça-se o ofício à conta única do TJMT, para que 

proceda com a vinculação do presente feito no SISCONDJ, do valor 

penhorados faltante, para posterior expedição de alvará.

Sem prejuízo do exposto, expeça Alvará Judicial os valores já vinculados 

no presente feito.

Após, voltem-me os autos conclusos.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 36956 Nr: 1790-46.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Krohling

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:14.573, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Execução de Título Extrajudicial ajuizada por BANCO 

DO BRASIL S/A em face de RONALDO KROHLING, todos devidamente 

qualificados nos autos.

As partes transigiram, sendo homologado e suspenso o feito até o 

cumprimento do acordo.

A parte exequente informa (fls. 132) o cumprimento do acordo.

É o necessário relato.

DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que as partes litigantes transigiram, 

requerendo a homologação e a suspensão do feito até o cumprimento do 

acordo.

A parte exequente informa (fls. 132 o cumprimento do acordo.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, e o faço com força no 

art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Eventuais custas pela parte devedora. Honorários conforme pactuado.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 2992 Nr: 135-30.1994.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Olvepar da Amazônia S/A Ind. e Com.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adimir Alves de Moraes, Durval Alves de 

Moraes, Edmar José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Oliveira Castro - 

OAB:9237/MT, Pedro Paulo Peixoto da Silva Junior - OAB:12007/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de fls. 373/374.Prossiga com a 

execução, conforme requerido pela parte exequente.Intimem-se. 

C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências...................................................................................................

................................

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 103136 Nr: 3027-71.2015.811.0005

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nezia Vieira de Jesus Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo dos Anjos Barroso 

Mattos - OAB:12780

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fl. 265.

Determino a liberação do valor depositado pela parte demandada em favor 

do procurador do autor.

Com efeito, expeça-se Alvará Judicial de liberação da quantia depositada 

junto a Conta Única em favor do procurador da parte autora, observando 

os dados bancários constantes nos autos (fl. 265).

Intimem-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 94183 Nr: 1945-39.2014.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Benjamin Pereira de Barros
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT, Felipe Augusto Stuker - OAB:15536-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme determinado nos autos.

Intime-se o Banco do Brasil S/A para informar seus dados bancários e 

pessoais para o levantamento dos valores remanescente depositados.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11768 Nr: 1739-16.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Laerte de Souza, Edmar José de Souza, 

Paulo Dorta de Souza, Adalgisa Totti de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVI MARQUES - OAB:14678, 

Defensoria Pública - Unidade de Diamantino - OAB:

 Vistos etc.

De início, expeça-se Alvará Judicial conforme determinado nos autos.

O petitório de fls. 422/425, trata-se de Embargos de Declaração, interposto 

contra a decisão proferida às fls. 413/417, afirmando haver 

contradição/omissão na “decisum”.

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 NCPC.

Isso porque, como cediço, cabem embargos declaratórios quando houver 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do NCPC), o 

que não se evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada 

foi clara, precisa e não apresenta qualquer contradição/omissão, 

considerando-se que sua fundamentação afastada qualquer rediscussão.

 Neste sentido, são incabíveis embargos de declaração utilizados:

"Com a indevida finalidade de instaurar uma nova discussão sobre a 

controvérsia jurídica já apreciada pelo julgador." (RTJ 164/793).

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, mantendo incólume a decisão proferida às fls. 413/417.

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

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44202 Nr: 867-49.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IDdEeC, ACFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SCdSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme determinado nos autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101875 Nr: 2403-22.2015.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Banco Brasileiro de Desconto S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celso Lorin, Lorenice Ferreira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Allvaro C. N. Ribeiro - 

OAB:15.445, Marcos Antonio A. Ribeiro - OAB:5308/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Carvalho Santana - 

OAB:7066/MT

 Vistos etc.

Expeça-se Alvará Judicial conforme determinado nos autos.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43077 Nr: 76-80.2010.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Vlademir Luiz Formigoni, Maria Lourdes de 

Caires Formigoni, Macleibert Luiz Formigoni., Wellington Vladimir Formigoni.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marçal Yukio Nakata - 

OAB:8745-B, Sidnei Guedes Ferreira - OAB:OAB/MT 7.900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:21387-B, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11945/B, Dariel Elias de 

Souza - OAB:OAB/11.945-B, João Batista Araujo Barbosa - 

OAB:9847/MT, JOAO BATISTA FERREIRA - OAB:10962/B, Mauricio 

Ferreira Campos G. de Paula - OAB:9456, Romeu de Aquino Nunes. 

- OAB:3.770

 Vistos etc.

Do postulado de fl. 1102, certifique-se o transito em julgado da sentença 

de fls. 1025/1027.

Após, conclusos para a análise do pedido de levantamento dos valores 

em favor dos credores, concernente aos honorários advocatícios 

sucumbenciais.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45566 Nr: 2223-79.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fábio André Fogaça, Norli Silvério Fogaça, 

Salete Deonice Tomazetto Fogaça

 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: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

ajuizada por BANCO DO BRASIL S/A em face de FÁBIO ANDRÉ FOGAÇA 

E OUTROS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls.195/196, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 195/196 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 451 Nr: 221-98.1994.811.0005

 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): Valdomiro de Lima Pereira

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

- OAB:OAB/MT 16.691-A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Oliveira Alves - 

OAB:MT/16060

 Vistos etc.

Em postulado de fls. 210/211 o Banco do Brasil requer a alteração do polo 

ativo da demanda, visto ter cedido seus créditos para a empresa Ativos 

S/A.

O petitório de fls. 212/215, noticia-se o falecimento da parte devedora, o 

que comprova às fl. 215verso, pugnando pela habilitação dos herdeiros.

Pois bem.

Consoante preceitua o artigo 110 do Código de Processo Civil, "Ocorrendo 

a morte de qualquer das partes, dar-se-á a sucessão pelo seu espólio ou 

pelos seus sucessores, observado o disposto no art. 313, §§ 1o e 2o.".

 Adotando os ensinamentos de Humberto Theodoro Júnior, senão 

vejamos:

 "Na substituição de parte ocorre uma alteração nos polos subjetivos do 

processo. Uma outra pessoa passa a ocupar o lugar do primitivo sujeito da 

relação processual (ex: o herdeiro passa a ser o novo autor ou o novo 

réu, na ação que ocorreu o falecimento do litigante originário)." (Curso de 

Direito Processual Civil. V.I. 38 ed. Rio de Janeiro: Saraiva, 2002. p. 70).

 E em razão do falecimento da parte demandada, a relação jurídica 

processual está desprovida de um de seus integrantes, contudo, em 

postulado de fls. 61, requer a regularização da substituição processual da 

parte requerida.

Assim sendo, DEFIRO a substituição processual, onde figurará no polo 

passivo da demanda o Espólio de Valdomiro de Lima Pereira, devidamente 

representado pela sua inventariante Célia de Lima Pereira Gomes.

 Em seguida, determino a intimação da parte devedora para manifestar a 

sua concordância acerca da cessão de crédito, em cumprimento ao que 

determina o § 1º do art. 109 do CPC/2015.

Após a concordância da parte executada, proceda-se com alteração no 

polo ativo, para que passe a constar como parte autora Sr. Ativos S/A.

Manifestando-se a não concordância, intime-se a parte exequente.

Ao distribuidor, para a devida retificação no polo passivo.

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

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11198 Nr: 1175-37.2000.811.0005

 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): Antonio Danilo Trevisol Guerini

 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: Rogério de Bortoli Keller - 

OAB:OAB/MT 6383-A, Sérgio Tadeu Machado - OAB:32048-RS

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença ajuizada por BANCO DO BRASIL 

S/A em face de ANTONIO DANILO TREVISOL GUERINI, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 283/284, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 283/284 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 89888 Nr: 2228-96.2013.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Magno Bergamasco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magno Bergamasco - 

OAB:248.892/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença em relação às Verbas Honorárias 

ajuizada por MAGNO BERGAMASCO em face de BANCO DO BRASIL S/A, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

A decisão de fls. 565/568, deferiu o cumprimento de sentença.

Todavia, pelo não cumprimento da obrigação, o credor requereu penhora 

‘on line’ (fls. 573/574), para satisfazer o débito exequendo, restando 

frutífera (fls. 582/585).

Devidamente intimado da penhora ‘on line’ (fls. 586), o banco devedor 

manteve-se inerte, conforme certidão de fls. 622.

Em postulado de fls. 604, parte credora pleiteia o levantamento dos 

valores penhorados, sendo deferido o pedido (fls. 628/629).

 É o necessário relato.

Fundamento. DECIDO.

Da análise dos autos, verifico que o autor requereu o cumprimento de 

sentença em relação aos honorários sucumbenciais.

 Pelo não cumprimento da obrigação, o credor requereu penhora ‘on line’ 

(fls. 573/574), para satisfazer o débito exequendo, restando frutífero o 

pedido (fls. 582/585); no ensejo, requereu o levantamento dos valores 

penhorados, sendo deferido o pedido (fls. 628/629). Portanto, satisfeita a 

obrigação, a extinção do feito é medida que se impõe.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, em relação ao 

cumprimento de sentença das VERBAS HONORÁRIAS e o faço com força 

no art. 924, inciso II, do Novo Código Processo Civil.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 84821 Nr: 47-59.2012.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Ouro Verde de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marisbrink Móveis e Eletrodomésticos Ltda, 

Marinez Cibaldo de Oliveira Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Autran Alencar Rocha - 

OAB:16537/GO, Frederico Augusto Ferreira Barbosa - 

OAB:18828/GO, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT, 

Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546-A, Silvana Farinha Archanjo - 

OAB:4.398-E - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriana Paula Tanssini 

Rodrigues Silva - OAB:10361/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória ajuizada por COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO – 

SICREDI OURO VERDE MT em face de MARISBRINK MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS LTDA e MARINEZ CIBALDO DE OLIVEIRA LOPES, 

ambos devidamente qualificados nos autos.

Na Audiência de Conciliação e Mediação as partes transigiram (fls. 

142/145).

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas no Termo de Sessão de Conciliação 

e Mediação de fls. 142/145 e, por consequência, JULGO EXTINTO o feito 

por sentença com resolução de mérito, e o faço com fundamento no art. 

487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Eventuais custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.
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Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 120936 Nr: 3661-96.2017.811.0005

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mercearia Dagosto Ltda, David José da Cunha, 

Selma Rodrigues da Silva, Nilzete de Souza Oliveira Cunha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13842-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 Isto posto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido do Requerente, e, de 

consequência, determino:a)APLICAÇÃO do Código de Defesa do 

Consumidor e a Inversão do ônus da Prova em favor dos 

requeridos.b)EXCLUSÃO da Comissão de Permanência.c)EXCLUSÃO da 

Tarifa de Abertura de Crédito.CONDENO os requeridos ao pagamento das 

despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 10% sobre o 

valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do artigo 86, § 

único, do NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via 

patronos. P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 81705 Nr: 270-46.2011.811.0005

 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: Mercearia Dagosto Ltda, David José da Cunha, David 

José da Cunha, Selma Rodrigues da Silva, Super Dagosto 2 Ltda, Maria 

Aparecida da Cunha, Nilzete de Souza Oliveira Cunha-ME, Nilzete de 

Souza Oliveira Cunha, Antonio Aparecido da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francys Ricardo Menegon - 

OAB:13640-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/PR 22.819, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Isto posto, com fulcro no art. 487, I do Código de Processo Civil, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos dos Requerentes, e, de 

consequência, determino:a)EXCLUSÃO da Comissão de Permanência dos 

contratos de n°. 410.100.584, 410.100.611, 40/00156-3, 40/00197-0, 

40/00193-8, 410.100.99 e 018.707.154.CONDENO os requerentes ao 

pagamento das despesas e honorários advocatícios, arbitrados estes em 

10% sobre o valor da causa, a ser devidamente atualizado, na forma do 

artigo 86, § único, do NCPC, contudo, condenação suspensa por força do 

art. 98, § 3°, do NCPC.Desta decisão deverão ser intimadas as partes, via 

patronos. P.R.I.C. Às Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 83791 Nr: 2868-70.2011.811.0005

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pascoal Braguim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:15.484-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Heron Flores da Costa - 

OAB:31.217/BA

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por BV FINANCEIRA 

S/A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO em face de PASCOAL 

BRAGUIN ambos devidamente qualificados nos autos.

Em postulado de fls. 119/120, as partes informam que transigiram, 

pugnando pela homologação e extinção do feito.

É o necessário relato.

DECIDO.

HOMOLOGO, por sentença, para que produza seus jurídicos e regulares 

efeitos, o acordo entabulado entre as partes litigantes, cujas cláusulas e 

condições encontram-se estampadas em postulado de fls. 119/120 e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o feito por sentença com resolução de 

mérito, e o faço com fundamento no art. 487, inciso III, alínea ‘b’, do Novo 

Código de Processo Civil.

Proceda-se com a baixa de eventuais penhoras/restrições existentes nos 

autos, conforme requerido no acordo.

Custas e honorários conforme pactuados.

Homologo a desistência do prazo recursal.

Intimem-se as partes por meio de seu procurador.

Observadas as formalidades legais, arquive-se.

Às providências.

Cumpra-se.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43640 Nr: 305-40.2010.811.0005

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Camila Silva Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RAMON DE 

OLIVEIRA MARTINS, para devolução dos autos nº 305-40.2010.811.0005, 

Protocolo 43640, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 87586 Nr: 3378-49.2012.811.0005

 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: Banco do Brasil S/A, Eliana Muriana de Queiroz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliana Muriana de Queiroz, Espolio de Lucivalte 

Almeida de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:OAB/MT 22.165, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlo Emannuel de Brito 

Dominoni - OAB:18.645/MS

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos do autor, razão pela 

qual:a)CONDENO os requeridos ao pagamento no importe de R$ 21.969,28 

(vinte e um mil novecentos e sessenta e nove reais e vinte e oito 

centavos), acrescidos de juros de 1% ao mês, a partir da citação, e 

correção monetária a partir da data em que eram devidos os 

valores.CONDENO, ainda, os requeridos, ao pagamento dos honorários 

advocatícios, arbitrados esses em 10% sobre o valor da condenação, a 

ser devidamente atualizado, na forma do § 2º do art. 85 do NCPC, contudo, 

condenação suspensa por força do art. 98, § 3, do NCPC.Em 

consequência, JULGO EXTINTO o feito com resolução do mérito, com 

fulcro no art. 487, I, do NCPC.P.R.I.C. Após o trânsito em julgado, AO 

ARQUIVO com as anotações e baixas de estilo.

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-39.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOSILENE GONCALVES DE ALMEIDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL TEIXEIRA DE ARAUJO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LARYSSA TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT17674/O (ADVOGADO)

RAFHAEL TAQUES DE LARA PINTO OAB - MT0012715A (ADVOGADO)

 

Intimo a patrona da Autora para manifestar acerca da devolução da Carta 

Precatória e certidão negativa de manifestação.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 41219 Nr: 1953-89.2009.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Roberto do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eder Pereira de Assis - 

OAB:8066/MT

 Código n. 41219

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2018, em virtude de 

convocação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, participarei do 

“Workshop Justiça Multiportas”, a ser realizado na Capital do Estado, 

resolvo REDESIGNAR a audiência para o dia 27 de novembro de 2018 às 

16h30.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Diamantino /MT, 3 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 128167 Nr: 2171-05.2018.811.0005

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luciano Francisco de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILTON MARCOS NUNES 

PEREIRA - OAB:15481

 Intimação do Patrono do Reeducando para se manifestar no prazo legal 

do calculo de Pena de fls.50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 110554 Nr: 2947-73.2016.811.0005

 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: SPdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:9029/MT

 Ante o exposto, com fulcro no artigo 226, §6° da CRFB/1988, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial e DECRETO O DIVÓRCIO de SELMA PAULINA 

DA SILVA SIQUEIRA e ALVARINO SIQUEIRA, razão por que DECLARO 

dissolvido o vínculo matrimonial das partes, nos termos do artigo 1.571 do 

Código Civil.Por conseguinte, JULGO EXTINGO o processo com resolução 

do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b” do NCPC. Condeno as partes ao 

pagamento das custas processuais, cuja cobrança deverá ficar sob 

condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do art. 98, § 3º do 

NCPC.A requerente voltará a usar o nome de solteira SELMA PAULINA DA 

SILVA.EXPEÇAM-SE ofícios e mandados necessários para as devidas 

averbações no Cartório de Registro Civil onde se localiza registrado o 

vínculo ora dissolvido.CIÊNCIA à Defensoria Pública.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Diamantino/MT, 30 de julho de 

2018.RAUL LARA LEITEJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 104326 Nr: 273-25.2016.811.0005

 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: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230-MT, Roseni Aparecida Farinácio - OAB:4747/MT

 Impulsiono o presente feito, com abertura de vista à parte Embargada 

para que, em querendo, requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 28315 Nr: 2103-12.2005.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eraclides Capistrano de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciene Araújo Alvares 

Marcondes - OAB:13.904-B, Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Junior Sérgio Marim - 

OAB:OAB/MT 6.295

 Código n. 28315

DECISÃO

Vistos, etc.

Def i ro o pedido ret ro no tocante a in t imação do 

Espólio/Inventariante/Herdeiro para comparecer na audiência de 

conciliação do Mutirão Fiscal.

Ressalvo, contudo, que isso não acarreta automaticamente a sucessão 

processual, pois, caso reste infrutífera a tentativa de conciliação, o 

Exequente deverá observar o disposto no art. 313, I c/c art. 689 do Novo 

Código de Processo Civil.

Às providências.

Diamantino /MT, 3 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106292 Nr: 926-27.2016.811.0005

 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: JdES, CES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Gomes Carvalho - 

OAB:20415-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 INTIMAÇÃO advogada da parte autora da audiencia designada para o dia 

09 de agosto de 2018, às 14:00hs.

 DESPACHO Vistos, etc. Considerando a necessidade de readequar a 

pauta de audiências da Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, 

entendo por bem redesignar a audiência anteriormente agendada, para o 

dia 09 de agosto de 2018, às 14h:00min. Procedam-se as intimações e 

comunicações necessárias. Às providências.

Diamantino/MT, 15 de maio de 2018. (a) RAUL LARA LEITE Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 102444 Nr: 2719-35.2015.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849, Sócrates Gil Silveira Melo - OAB:2269-MT

 Código n. 102444
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DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2018, em virtude de 

convocação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, participarei do 

“Workshop Justiça Multiportas”, a ser realizado na Capital do Estado, 

resolvo REDESIGNAR a audiência para o dia 27 de novembro de 2018 às 

16h00.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Diamantino /MT, 3 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 105130 Nr: 578-09.2016.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carolindo Domingos Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Aiardes - OAB:15463

 Código n. 105130

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando que nos dias 13, 14 e 15 de agosto de 2018, em virtude de 

convocação do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, participarei do 

“Workshop Justiça Multiportas”, a ser realizado na Capital do Estado, 

resolvo REDESIGNAR a audiência para o dia 05 de dezembro de 2018 às 

14h30.

 Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se as partes.

Às providências.

Diamantino /MT, 3 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 28953 Nr: 327-40.2006.811.0005

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Diamantino/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Frederichis Stocco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramon de Oliveira Martins - 

OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5.849

 Código n. 28953

DECISÃO

Vistos, etc.

Def i ro o pedido ret ro no tocante a in t imação do 

Espólio/Inventariante/Herdeiro para comparecer na audiência de 

conciliação do Mutirão Fiscal.

Ressalvo, contudo, que isso não acarreta automaticamente a sucessão 

processual, pois, caso reste infrutífera a tentativa de conciliação, o 

Exequente deverá observar o disposto no art. 313, I c/c art. 689 do Novo 

Código de Processo Civil.

Às providências.

Diamantino /MT, 3 de agosto de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 106292 Nr: 926-27.2016.811.0005

 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: JdES, CES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACOG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sheila Gomes Carvalho - 

OAB:20415-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - Unidade 

de Diamantino - OAB:

 Código n. 106292

DESPACHO

Vistos, etc.

Considerando a necessidade de readequar a pauta de audiências da 

Segunda Vara da Comarca de Diamantino/MT, entendo por bem redesignar 

a audiência anteriormente agendada, para o dia 09 de agosto de 2018, às 

14h:00min.

Procedam-se as intimações e comunicações necessárias.

 Às providências.

Diamantino/MT, 15 de maio de 2018.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 122263 Nr: 4255-13.2017.811.0005

 AÇÃO: Inquérito Policial->Procedimentos Investigatórios->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lourenço Carlos de Souza, A Apurar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) MIZAEL DE SOUZA, para devolução dos autos 

nº 4255-13.2017.811.0005, Protocolo 122263, no prazo de 48 (quarenta e 

oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000787-87.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ CAMPOS DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO JAIME VASCONCELOS SANTOS OAB - MT0009569A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 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: 1000788-72.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO LOPES ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALCENOR ALVES DE SOUZA OAB - MT0003670S (ADVOGADO)

SHEILA GOMES DE CARVALHO OAB - MT20415/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 às 08hs15min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000789-57.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CLAUDIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 
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(ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 às 08hs30min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000790-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

THALIA LORENA NASCIMENTO FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 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: 1000791-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 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: 1000791-27.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES LIMA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Intimação para os advogados das Partes, acerca da designação da 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 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: 1000810-33.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEIR CARDOSO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Intimação para o advogado do Polo Ativo, acerca da designação de 

audiência de Conciliação para o dia 03/10/2018 às 09hs45min, que 

realizará na sala de Conciliação da 5ª Vara – Ed. Do Fórum.

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000128-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

REJANES DELI ZEN VISNIESKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDINEY DA SILVA GUIMARAES OAB - MT14152 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR FERNANDO VISNIESKI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

 

Intimar a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 41424 Nr: 3903-52.2000.811.0037

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO AGROINVEST S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDNEI POLATO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO COSTA NICOLINO 

- OAB:OAB/MT 12.900

 Considerando o desarquivamento do autos, intimo o advogado Leonardo 

Costa Nicolino OAB/MT 12900, para requerer o que intender de direito no 

prazo legal.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45252 Nr: 801-75.2007.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GFDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FREDERICO EUGÊNIO FERNANDES 

FILHO - OAB:6.226-A/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B, 

NELIANE ANDREA MANOEL - OAB:164.246 SP, NELSON APARECIDO 

MANOEL JUNIOR - OAB:MT 5454-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS RENATO HERINGER - 

OAB:MT 5280-A

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Adair Nascimento de Almeida, 

Cpf: 59333650172, Rg: 710.514 SSP MT Filiação: Ivo Florêncio do 

Nascimento e Helena Mônica do Nascimento, data de nascimento: 

02/04/1971, brasileiro(a), natural de Rondonópolis-MT, casado(a), 

vendedor, Endereço: Rua Sinuelo, Bairro: Jd Poncho, Cidade: Primavera do 

Leste-MT

Valor das Custas Processuais:413,40

Prazo para pagamento:5

Pagamento sob pena de:inscrição em dívida ativa

Nome e cargo do digitador:Andrey Cordeiro Manso Rezende Oliveira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 162230 Nr: 1340-26.2016.811.0037

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JABO, IRB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO MACEDO SÃO PEDRO 

(DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital de Intimação - Pagamento de Custas ME101

Prazo do Edital:30

Nome do(s) Intimando (a,s):Requerido(a): Eneias Pereira Oliveira, Cpf: 

01315606119, Rg: 1743486-6 SSP MT Filiação: Valdinei Martins de Oliveira 

e Leonina Pereira Oliveira (Cópia Cart. Identidade), data de nascimento: 

05/05/1986, brasileiro(a), natural de Paranatinga-MT, casado(a), 

pedreiro,classificador, Endereço: Cargil, Cidade: Santo Antonio do 

Leste-MT

Valor das Custas Processuais:413,40

Prazo para pagamento:05

Pagamento sob pena de:inscrição em dívida ativa

Nome e cargo do digitador:Andrey Cordeiro Manso Rezende Oliveira

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:
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2ª Vara Cível

Edital

EDITAL DE AVISO AOS CREDORES/INTERESSADOS SOBRE

A CONVOCAÇÃO DE ASSEMBLÉIA GERAL DE CREDORES

AUTOS N.º 2735-92.2012.811.0037– Código: 112398

ESPÉCIE: Recuperação Judicial->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: GIRAMUNDO COMÉRCIO E TRANSPORTES LTDA-ME

FINALIDADE: FAZ SABER, a todos quantos o presente edital virem ou dele 

conhecimento tiverem, que fora determinada a convocação de todos os 

credores e terceiros interessados na Recuperação Judicial das empresas 

acima indicadas, no Processo em epígrafe, em trâmite perante o Juízo 2ª 

Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT, para a ASSEMBLEIA 

GERAL DE CREDORES, exclusivamente para "deliberação sobre a 

proposta modificativa do plano de recuperação judicial apresentado em 

relação ao credor COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI". A Assembleia Geral se 

realizará no LIRIUS HOTEL, Telefone: (66) 3495-0179, sito no endereço 

Av. São Paulo, nº 1520, Parque Industrial, Primavera do Leste/MT, CEP: 

78850-000, , em 1ª convocação para o dia 14 de de setembro de 2018 às 

13h:00 horas e, em 2ª convocação para o dia 21 de setembro de 2018 às 

13h:00 horas.

 DECISÃO/DESPACHO: Vistos em correição permanente. Trata-se de Ação 

de Recuperação Judicial proposta pela empresa denominada Giramundo 

Comércio e Transportes Ltda. ME, CNPJ 04.642.657/0001-03 (...). 

Aprovado o plano de recuperação judicial, com a proposta de modificação, 

conforme ata inclusa (fls.625/642), foi submetido à apreciação judicial. O 

plano de recuperação judicial foi homologado pelo juízo em 19 de março de 

2013, nos termos do artigo 58 da Lei nº 11.101/2005, com dispensa das 

certidões negativas fiscais (fls.659). (...) IV – DO ACORDO COM O 

CREDOR SICREDI. O credor Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de 

Associados suscitou descumprimento das obrigações constantes do 

plano de recuperação judicial, mediante depósito a menor do valor tido 

como devido (fls.1.427/1.438; 1.828/1.835). Em regular manifestação, a 

recuperanda e o Administrador Judicial apresentaram justificativas, 

refutando a alegação de descumprimento. O juízo designou audiência para 

tentativa de conciliação, restando exitosa diante da formalização de 

acordo sobre os termos e valores da obrigação (fls.1.956), postulando as 

partes pela homologação judicial. Ocorre que a avença representa 

alteração do plano aprovado em assembleia geral de credores. Nesse 

passo, sobreleva registrar, por oportuno, a impossibilidade de modificação 

do plano de recuperação judicial originariamente proposto, com alteração 

na forma de pagamento de credores, sem submissão ao crivo assemblear. 

Isso porque o legislador brasileiro, ao elaborar o diploma recuperacional, 

traçou alguns princípios, 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 (tratamento isonômico entre os credores); e da preservação da 

empresa, extraídos do artigo 47 da Lei nº 11.101/2005. Essa base 

principiológica também 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. Nesse diapasão, 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. É 

dizer, por conseguinte, que ainda que transcorrido o prazo de 2 anos da 

supervisão judicial, não havendo encerramento da recuperação, 

mantem-se a vinculação de todos os credores à deliberação assemblear.

(...) Destarte, submeto a homologação do acordo ao crivo assemblear, 

cuja assembleia deve ser designada com máxima urgência..

ADVERTÊNCIAS: Ficam ainda intimados os credores e terceiros de que os 

documentos da recuperanda podem ser consultados junto ao 

administrador judicial nomeado pelo Juízo, DR. SAMOEL DA SILVA, no 

seguinte endereço: Rua Poxoréo, Nº 131 – Centro, Primavera do leste/MT, 

Cep: 78850-000, Telefone: (66) 3498-1159. O credor poderá ser 

representado na Assembléia Geral por mandatário ou representante legal, 

desde que entregue ao Administrador Judicial, até 24 (vinte e quatro) 

horas antes da data prevista no aviso de convocação, documento hábil 

que comprove seus poderes ou a indicação das folhas dos autos em que 

se encontre o documento (artigo 37, § 4º, da Lei N.º 11.101/2005). E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que 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, 06 de agosto de 2018.

Ésio Martins de Freitas

Gestor Judiciário

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003275-16.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINA PEREIRA TOME WICHOSKI OAB - MT0018603A (ADVOGADO)

NATHALY VELOSO LEHNEN OAB - MT21309/O (ADVOGADO)

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR0008123S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIA REGINA DOS SANTOS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SEBASTIAO APARECIDO DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003381-75.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

QUALITTAS QUALIFICACAO PROFISSIONAL E PARTICIPACOES LTDA-ME 

- ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO SERGIO PIFFER OAB - SP223071-D (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ RUIZ DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 : 

1003381-75.2018.8.11.0037. REQUERENTE: QUALITTAS QUALIFICACAO 

PROFISSIONAL E PARTICIPACOES LTDA-ME - ME REQUERIDO: 

WASHINGTON LUIZ RUIZ DA SILVA Vistos etc. I) Cumpra-se na forma 

deprecada, servindo cópia de mandado;. II) Comunique-se ao Juízo 

Deprecante. III) Cumprido o ato e procedidas as baixas e anotações 

necessárias, devolva-se com as nossas homenagens. IV) Às 

providências. Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003276-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RAQUEL BELCULFINE OAB - SP160487 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALBERTINHO MATOS DA SILVA (EXECUTADO)

ANA FLAVIA PIENIZ PAWLINA (EXECUTADO)

 

Intimar a parte autora a efetivar o pagamento da diligência do oficial de 

justiça, cuja guia de arrecadação deverá ser apresentada nos autos, no 

prazo de 10 dias. BEM COMO INTIMAR DA DECISÃO DO id 13849665

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000706-42.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT0006526A-B (ADVOGADO)

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT0010271A (ADVOGADO)

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:
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RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte requerente para querendo impugnar a contestação no prazo 

de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003712-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. I. MINUZZI - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ECT - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS (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 : 

1003712-57.2018.8.11.0037. AUTOR: G. I. MINUZZI - ME RÉU: ECT - 

EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS Vistos etc. Em cumprimento ao 

disposto no artigo 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte autora 

para manifestar-se sobre a incompetência absoluta da Justiça Estadual, 

em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata conclusão. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 27 de junho de 2018. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115702 Nr: 6268-59.2012.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO LOPES RODRIGUES DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO SOUSA DUTRA - 

OAB:5809/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): JOÃO DA APARECIDA GUSTMANN, Cpf: 

01453947949, Rg: 1.131.823, Filiação: Manoel Gustmann e Maria Adalgiza 

Linhares Gustmann, data de nascimento: 06/07/1937, brasileiro(a), natural 

de Clevelândia-PR, casado(a), agricultor, Telefone 66-34989042. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, para efetuar o pagamento das custas processuais 

pendentes, no valor de R$ 413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do deste 

edital, sob pena de inscrição em dívida ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDREY CORDEIRO 

MANSO REZENDE OLIVEIRA, digitei.

Primavera do Leste, 03 de agosto de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 140518 Nr: 10522-07.2014.811.0037

 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: GIOVANI MAROCCO MARCHESIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HYUNDAI CAOA DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO SABATELLE COZZE - 

OAB:252.802/SP

 Processo nº 10522-07.2014.811.0037 (Código nº 140518)

Ação de Restituição de Valores por Vícios de Produto c/c Indenização por 

Danos Materiais e Morais

Requerente: Giovani Marocco Marchesin

 Requerido: Hyundai Caoa do Brasil LTDA

Vistos em correição permanente.

A parte requerente manifestou expresso interesse na composição 

(fls.79).

É dever dos juízes, advogados, defensores públicos e membros do 

Ministério Público estimular, inclusive no curso do processo judicial, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos, a teor do disposto no §3º do artigo 3º do Código de Processo 

Civil.

Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência 

de conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual.

Destarte, havendo interesse na composição, remetam-se os autos ao 

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo as partes serem 

intimadas com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência.

No ato da intimação as partes devem ser 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 advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º).

Intime-se. Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se com urgência (CNJ – META 2).

Primavera do Leste (MT), 26 de junho de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 123077 Nr: 5612-68.2013.811.0037

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT, MARIA LUCILIA GOMES - OAB:5835-A/MT, THIAGO 

DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - OAB:MT/17528

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 5612-68.2013.811.0037 (Código nº 123077) Ação de Busca 

e Apreensão Requerente: Banco Bradesco S/A. Requerido: Marcelo 

Lopes da Silva

Vistos em correição permanente.

Não localizado o bem alienado fiduciariamente, intime-se o credor para 

manifestar interesse no prosseguimento do feito, valendo-se da 

prerrogativa de conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, em 15 (quinze) dias, nos moldes do artigo 4º do Decreto-lei nº 

911/1969.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

Primavera do Leste (MT), 29 de maio de 2018.

 Patrícia Cristiane Moreira

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 71264 Nr: 3578-28.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIRTES TEREZINHA RIZZOTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE MARCON - 

OAB:MT/4660-B, ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 10752-B, ELOANE 

VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO MACEDO SÃO 

PEDRO (DEFENSOR PÚBLICO) - OAB:

 Certifico que nesta data INTIMO o advogado da parte autora para 

comprovar o pagamento da diligência, para o cumprimento do mandado

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 2597 Nr: 4-61.1991.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ONOFRE DAL PIVA, MÁRIO CESAR CREMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR JOSÉ BOSIO, ONOFRE DAL PIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT

 INTIMO a exequente para dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

arquivamento.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Patrícia Cristiane Moreira

 Cod. Proc.: 112613 Nr: 2965-37.2012.811.0037

 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: MAURO FERREIRA LEITE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO PIEPER 

ESPINOLA - OAB:OAB/MT 15.999-B, FRED HENRIQUE SILVA GADONSKI 

- OAB:6927/MT, HERMEDES PEREIRA PEREZ - OAB:12065

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Isto posto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado por Mauro Ferreira 

Leite em face de Banco do Brasil S/A. Condeno a parte autora ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a 

verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, em face 

do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor profissional, 

nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil.Vencido o 

beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob 

condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas 

se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão 

que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil.Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.P.R.I.C.Primavera do Leste (MT), 25 de junho de 2018. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 164124 Nr: 2277-36.2016.811.0037

 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: RECH IMPORTADORA E DISTRIBUIDORA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR NILSON EIRELI - EPP/SUPREMA 

TERRAPLENAGEM E TRANSPORTES - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JADERSON SILVA BENTO - 

OAB:MT/18153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Certifico que nesta data INTIMO o Advogado do Autor para manifestar-se 

acerca da Correspondência Devolvida juntada aos autos, no prazo legal.

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003991-43.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE ABREU DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

B. F. D. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIANA BASSI OAB - MT22103/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO (REQUERIDO)

LUZINETE FIRMINA DE SOUZA (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 : 

1003991-43.2018.8.11.0037. REQUERENTE: VALDIR JOSE ABREU DO 

NASCIMENTO, BEATRIZ FERREIRA DO NASCIMENTO REQUERIDO: 

LUZINETE FIRMINA DE SOUZA, ANTONIO JOSE DE SOUZA NETO Visto, 

Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. Preenchidos os requisitos, o 

Estado-juiz recebe a exordial nos seus precisos termos (art.319 e 320 do 

CPC). Em consonância com o artigo 334 do Código de Processo Civil, 

designa-se o dia 06/09/2018, 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 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. Deferem-se os benefícios da assistência 

judiciaria gratuita em favor do autor. Via digitalmente assinada da decisão 

e instruída servirá como mandado, carta precatória ou ofício. A presente 

citação/intimação deverá ser acompanhada 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, 05 de julho de 2018. GLENDA 

MOREIRA BORGES Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004443-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OLIRA ALZINA SILVA DOS REIS (REQUERENTE)

JOSE ORDEDITO DOS REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO SANTANA (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, 

impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para 

manifestar sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005478-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA (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 : 

1005478-48.2018.8.11.0037 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: CARLA DOS ANJOS PIRES MOREIRA 

Vistos. Verifica-se que a parte requerente não colacionou o comprovante 

da mora do devedor, consubstanciado em notificação extrajudicial 

acompanhada de aviso de recebimento, conforme dispõe a nova redação 

do §2º do artigo 2º do decreto-lei 911/1969: “A mora decorrerá do simples 

vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta 

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

constante do referido aviso seja a do próprio destinatário”. Nota-se que o 

autor não comprovou que esgotou todos os meios para tentativa de 

notificação pessoal do requerido. Verifica-se também que o requerente 

atribuiu o valor da causa em R$ 8.203,79, sendo que nas ações fundadas 

em contratos de alienação fiduciária o valor conferido à causa deve 

corresponder ao saldo devedor em aberto, que engloba as prestações 

vencidas e não pagas, bem como as vincendas, que neste caso é de R$ 

118.458,37, conforme informado na inicial (ID. 14572534). Considerando 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 121 de 665



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, apresentar o comprovante de mora do devedor bem 

como para, no mesmo prazo, emendar a inicial, corrigindo o valor da 

causa, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo 

(artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005460-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SILANIA MARIA DA SILVA (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 : 

1005460-27.2018.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO BRADESCO S.A. 

REQUERIDO: SILANIA MARIA DA SILVA 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, 06 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000229-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OLGA IOLANDA LERNER (EXECUTADO)

ADRIANE IOLANDA LERNER KUMM (EXECUTADO)

J. K. SERVICOS E TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

JAIR KUMM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGERIO DE BARROS CURADO OAB - MT0010944A (ADVOGADO)

 

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, bem 

como indicar o nome do bairro, uma vez que o mandado é cumprido por 

zoneamento, no prazo de 10 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004420-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLI TEREZINHA MELLO DE OLIVEIRA OAB - MT0005134A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN DOS SANTOS VASCO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono 

o presente feito, com a finalidade de intimar a parte autora para manifestar 

sobre a certidão do Oficial de Justiça, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005488-29.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ITAU ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP0209551A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ FERRAZZA JUNIOR (REQUERIDO)

 

Certifico que a diligência depositada é insuficiente para cumprimento do 

mandado, uma vez que o endereço da inicial é na zona rural e a diligência 

deposita é para zona urbana, deste modo, impulsiono o presente feito, 

com a finalidade de intimar o autora para recolher o valor corretamente, no 

prazo de 05 dias.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 168823 Nr: 4659-02.2016.811.0037

 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: MARTINHO EVANGELISTA DE MORAES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS HENRIQUE 

MAGALHÃES FERNANDES - OAB:18804/O, DANIELA CABETTE DE 

ANDRADE - OAB:9889-B

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo: 4659-02.2016.811.0037 (Id. 168823)

Tipo de Ação: Ação de Obrigação de Fazer com pedido de Condenação 

em Danos Morais c/c Tutela Antecipada.

 Data e Horário: 02/08/2018 às 14:00 (MT)

PRESENTES

Juíza de Direito: Myrian Pavan Schenkel

Requerido: Unic Educacional Ltda

Advogado: Daniela Cabette de Andrade

Preposto: Alan Salviano dos Santos

DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas. Ausente o 

requente e seu patrono. A advogada da parte requerida solicitou prazo de 

10 (dez) dias para juntada de carta de preposição, bem como pugna pelo 

julgamento antecipado. A MAGISTRADA PROFERIU O SEGUINTE 

DESPACHO: Vistos. Defere-se o pedido de juntada da carta de preposição 

no prazo requerido. Ante a não localização da parte autora (108-v), bem 

como a ausência do seu advogado, embora devidamente intimado, 

intime-se a parte requerente para promover o regular andamento do feito, 

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

termos do artigo 485, § 1º, do Código de Processo Civil. Decorrido o prazo 

sem manifestação, intime-se a parte requerente pessoalmente, com as 

mesmas advertências. Após, concluso. Cumpra-se. Nada mais havendo, 

encerro o presente. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva (Estagiário de 

Direito), que o digitei.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 159637 Nr: 241-21.2016.811.0037

 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: COMÉRCIO E INDÚSTRIA BRASILEIRA DE ESTRUTURAS 

PRÉ-MOLDADAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): METSO BRASIL INDUSTRIA E COMÉRCIO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EUDSON ROSA DA SILVA - 
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OAB:14165/MT, RAQUEL ROSA DORNELLAS - OAB:MT/ 17712-E, RAUL 

ANTUNES MACEDO - OAB:MT 15.674

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANILO AUGUSTO LEITE DA 

SILVA - OAB:MG 126.005, Marco Antônio Corrêa Ferreira - 

OAB:OAB/MG 1445-A, ROSA MARIA POZZER ROTILI - OAB:MT/14.441

 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 de 05(cinco) dias, retirar carta precatória para as devidas 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 194083 Nr: 5781-16.2017.811.0037

 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: ISABEL CRISTINA DE MOURA ISFRAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO WOLKSWAGEN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR EVARISTO FABRICIO 

COSTA - OAB:23659, LEONARDO PLATAIS BRASIL TEIXEIRA - 

OAB:15134, THIAGO CONTE L. TEDECHI - OAB:190008

 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.: 177498 Nr: 9324-61.2016.811.0037

 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: ÉRICO GIARETTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PORTO SEGURO CIA. DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO SILVA - OAB:MT/ 

20.957-0, VICTOR VIDOTTI - OAB:OAB/MT 11.439

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 127, expedindo o necessário.

Após, intime-se o requerido sobre a petição de fls. 128.

Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 208418 Nr: 3394-91.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDERSON GIMENEZ FRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE DE MATOS TONDORF, ALEXANDRE 

MARTIGNAGO - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIANNE CARVALHO 

FERREIRA - OAB:23.712/MT, MIZAEL DE SOUZA - OAB:16842, PERSIO 

OLIVEIRA LANDIM - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:MT/ 15120-E, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:6755

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 111644 Nr: 2068-09.2012.811.0037

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ FERRARI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABÍOLA MONTEIRO PARDAL - 

OAB:MT-6.621, GILBERTO BRESCOVICI - OAB:11280-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT, RAFAEL SGANZERLA DURAND - OAB:OAB MT 

12.208-A

 Vistos.

Intime-se o autor para manifestar-se quanto a petição de fls. 152 e 

documentos acostados às fls. 153/175, requerendo o que entender de 

direito, no prazo de 15(quinze) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 139362 Nr: 9886-41.2014.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JORGE DE BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. F. INCORPORADORA E IMOBILIARIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO 

- OAB:MT 7.222-B

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer C/C Pedido Liminar e Indenização 

Por Danos Morais ajuizada por Jorge de Brito em face de D.F. 

Incorporadora e Imobiliária Ltda, todos qualificados nos autos.

À fl. 75, as partes realizaram composição amigável e pugnaram pela 

homologação do acordo e a consequente extinção do feito.

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre as partes 

litigantes, as quais estabelecem parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela 

homologação do acordo e, em consequência, requerem a extinção do 

feito.

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial.

Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o acordo entabulado à fl. 75, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição 

de título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, e, por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, III, b, do 

Código de Processo Civil.

Considerando o acordo realizado entre as partes, cancelo a audiência de 

saneamento designada (fl. 68).
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 Custas e despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos 

do acordo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 136346 Nr: 7834-72.2014.811.0037

 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 JOANA DE SOUZA CABRAL, OTAILES ALVES 

CABRAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUVE FERNANDO BORGES CAMPOS, 

GENEFER FERNANDA CORREA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANIBAL FRANCISCO 

CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR - OAB:21.051/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Manoel Mazzutti Neto - 

OAB:OAB-MT 16.647

 Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BV FINANCEIRA 

S.A – CRÉDITO, FINANCIAMENTO e INVESTIMENTO contra MARIA DE 

SOUZA GOMES, ambos qualificados, formulado com base no Dec. lei 

911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está regularmente 

formalizado entre as partes, para aquisição do veiculo: marca 

FORD/FIESTA FLEX, ano/modelo 2011/2012, cor VERMELHA, Chassi n.º 

9BFZF55A7C8266907 e placa OAV8168.

Juntou documentos.

Decido.

A mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial, fls. 19.

Assim, defiro liminarmente a busca e apreensão do bem descrito na inicial, 

onde estiver, devendo o bem ser depositado em mãos do representante 

do autor, que será responsável pelo mesmo na qualidade de depositário 

fiel, mediante auto circunstanciado especificando o estado do automóvel, 

o qual deverá permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 

dias, para que o requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o 

valor das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, que 

se fixa em 10% sobre o valor da causa para efeito de pagamento da 

dívida no prazo legal (art.3º, §2º do Decreto-Lei 911/ 1969).

Com o cumprimento da liminar, cite-se a parte requerida para, querendo, 

apresentar contestação, no prazo de 15 dias, consignando que a 

resposta poderá ser apresentada ainda que o devedor tenha efetivado a 

quitação da dívida pendente, caso entenda ter havido pagamento a maior e 

desejar restituição (art.3º, §§ 3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969).

Autorizo os benefícios do artigo 212, parágrafo segundo, do Código de 

Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o reforço policial e o 

arrombamento do local onde estiver o veículo, caso haja resistência da 

parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da presente medida.

Na hipótese do bem se encontrar em Comarcas, cumpra-se a apreensão 

do bem, independentemente de distribuição de carta precatória, conforme 

artigo 3º, parágrafo 12 do Decreto-lei 911/69.

 Defiro eventual pedido da parte de oferecimento de meios para 

cumprimento do mandado.

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.

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128596 Nr: 1497-67.2014.811.0037

 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 DE SOUSA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO SCHULZE - OAB:MT 

16.807-A

 SENTENÇA

Vistos etc.

 Trata-se de AÇÃO REVISIONAL COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA ajuizada por MARIA DE SOUZA GOMES em face de BV 

FINANCEIRA S.A, devidamente qualificados nos autos.

À fl. 163-v a parte requerente foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, todavia, não manifestou nos autos.

É o breve relato.

 Fundamento e decido.

Analisando os autos, verifico que a parte requerente deixou de promover 

os atos e diligências que lhes incumbiam para dar prosseguimento ao feito, 

assim permanecendo por mais de 30 (trinta) dias.

Assim sendo, tenho que se configurou o desinteresse na causa, ante a 

demonstração de que a parte requerente deliberadamente deixou de 

promover os atos processuais que lhe incumbia.

Ante o exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, 

nos termos do artigo 485, III, do Código de Processo Civil.

 Custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116892 Nr: 7557-27.2012.811.0037

 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: VALDOMIRO ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP, 

SÉRGIO ALBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico a renúncia do patrono do requerido à fl. 

158. Assim, em consonância com o artigo 112 do Código de Processo 

Civil, recebo a renúncia do referido causídico nos autos.

Intime-se pessoalmente o requerido para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o andamento do feito consistente na constituição de novo 

patrono.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 177731 Nr: 9473-57.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO A. TOTTI & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILBERTO PEDRIALI - OAB:PR 

6816, MARCOS CIBISCHINI DO AMARAL VASCONCELLOS - 

OAB:PR/16440, THIAGO COLLETI PODANOSQUI - OAB:PR 47064, 

VITOR DOS ANJOS RIBEIRO - OAB:PR/ 61435

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a petição de fls. 67, nomeio a Defensoria Pública para 

apresentar defesa, no prazo legal, curador especial nos termos do artigo 

72, II, do CPC.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 166568 Nr: 3461-27.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RODOBENS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:OAB/SP 217.967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Defiro o postulado às fls. 93.

Intime-se o requerido da sentença proferida às fls. 78/78-v.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 114631 Nr: 5129-72.2012.811.0037

 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: VALDOMIRO ROCCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SECAMAT INDÚSTRIA MECÂNICA LTDA - EPP, 

SÉRGIO ALBERTO FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA MARQUES NUNES - 

OAB:6737/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Compulsando os autos verifico a renúncia do patrono do requerido à fl. 

104. Assim, em consonância com o artigo 112 do Código de Processo 

Civil, recebo a renúncia do referido causídico nos autos.

Intimem-se pessoalmente os requeridos para, no prazo de 10 (dez) dias, 

providenciar o andamento do feito consistente na constituição de novo 

patrono.

 Intimem-se.

Cumpra-se, com urgência, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 169844 Nr: 5158-83.2016.811.0037

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARYNE MACIEL DE CARVALHO ALVES & 

CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI TEREZINHA MELLO DE 

OLIVEIRA - OAB:5134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que não foi possível citar a parte requerida, bem como 

localizar o bem objeto da ação, conforme certidão de fls. 43, 48, 53, defiro 

o pedido de conversão da ação de busca e apreensão em EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL por estar em conformidade com os preceitos 

legais.

Cite-se a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento do débito, devendo, se necessário, previamente ser 

providenciado o depósito das despesas pela parte exequente.

Não havendo pagamento pela executada, cumpra-se na forma do artigo 

829, §1º, do Código de Processo Civil.

Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) do valor da 

causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil, 

ressaltando-se que o pagamento, nos termos do artigo 827, §1º, desse 

mesmo Código, importa na redução pela metade desse valor.

No cumprimento do ato citatório, deverá ser a parte executada cientificada 

do que preceituam os artigos 914, 915, 916 e 917 do Código de Processo 

Civil.

Proceda-se a Secretaria as devidas e necessárias anotações, inclusive 

no Ofício de Distribuição Judicial local, se o caso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149001 Nr: 3844-39.2015.811.0037

 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 BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGUINALDO VIEIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 60, cite-se o requerido, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

Após, em caso de inércia do requerido no prazo previsto no artigo 335 do 

Código de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão.

Em seguida, dê-se vista dos autos a parte requerente 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.: 157041 Nr: 7659-44.2015.811.0037

 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: OMNI S/A - CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIR ROQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:MT 16.864-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por Omni S/A – 

Crédito, Financiamento e Investimento contra Claudir Roque, ambos 

qualificados.

Recebida a inicial, deferiu-se liminarmente a busca e apreensão do bem, a 

qual restou infrutífera, não sendo o veículo localizado, conforme certidão 

(fl. 23).

À fl. 27, o requerente pugnou pela inclusão de restrição no bem objeto da 

lide através do sistema RENAJUD, sendo o pedido deferido à fl. 28, 

inserindo-se as restrições, conforme comprovante (fl. 29).

Procedeu-se consulta nos sistemas de busca de endereços, conforme 

requerido à fl. 33, sendo localizados novos endereços do requerido (fl. 

34/38).

Em manifestação, o autor requereu suspensão do feito pelo prazo de 180 

(cento e oitenta) dias (fl. 39).

Decorrido o prazo, a parte autora requer a desistência da ação e a baixa 

das restrições inseridas no veículo da parte ré (fl. 43).

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Diante do exposto, homologo por sentença o pedido de desistência da 

ação (fl. 43), para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Fortes nesses fundamentos, julgo extinto o presente feito, 

sem resolução do mérito, em consonância com o artigo 485, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal.

Custas e taxas judiciarias pagas (fl. 09/10). Sem honorários, uma vez que 

não se formou o contraditório.

 Proceda-se a baixa das restrições inseridas à fl. 29, conforme requerido.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações de estilo.

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

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 167521 Nr: 3944-57.2016.811.0037

 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: ANA GALVÃO DA SILVA, KATIANA GALVÃO DE 

ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROINDUSTRIAL IRMÃOS DALLAS COSTA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CINTRA FARIAS - 

OAB:MT 11002-B, TIAGO ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO PEDRO DE ARRUDA 

SOARES - OAB:MT/20602/A

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo: 3944-57.2016.811.0037

Tipo de Ação: Ação Indenizatória por Danos Matérias e Morais 

decorrentes de Acidente de Trânsito.

 Data e Horário: 02/08/2018 às 16:00 (MT)

PRESENTES

Juíza de Direito: Myrian Pavan Schenkel

Requerente: Ana Galvão da Silva

 Katiana Galvão de Araújo

Advogado: Dr. Renato Cintra Farias

Requerido: Agroindustrial Irmãos Dallas Costa Ltda.

 Advogado: Dr. João Pedro de Arruda Soares

DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas, bem como 

a testemunha ELIS MICHELLI NIERO VITT, a qual foi ouvida através de 

sistema audiovisual. Advogado da parte requerida solicitou a juntada de 

carta de preposição, A MAGISTRADA PROFERIU O SEGUINTE DESPACHO: 

Vistos. Defiro o pedido de juntada. Declaro encerrada a instrução. Dê-se 

vista às partes para apresentarem memorias por escrito, no prazo legal, 

de forma sucessiva. Após, conclusos para sentença. Cumpra-se. Nada 

mais havendo, encerro o presente. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva 

(Estagiário de Direito), que o digitei.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 121973 Nr: 4497-12.2013.811.0037

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSILENE DE MATOS TONDORF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE MARTIGNAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURA FRANCO LIRA LIMA - 

OAB:MT/ 15120-E, LUCIANA BORGES MOURA - OAB:MT 6.755

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SIRLEI DE LURDES PERI - 

OAB:OAB/PR 51.416

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra o despacho de fls. 141.

Expeça-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 173802 Nr: 7300-60.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELAINE CLAUDETE SCAIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALDEMIR DOS SANTOS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NERI PAULO ZANETTE - 

OAB:10310/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANA MARTINS RIBAS - 

OAB:5974-B/MT

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Embargos à Execução proposto por Elaine Claudete Scain 

contra Aldemir dos Santos Souza, ambos qualificados.

As partes entabularam acordo para a quitação da dívida, sendo este 

homologado à fl. 79, suspendendo-se o processo até 30/03/2018.

Decorrido o prazo de suspensão e intimadas, as partes quedaram-se 

inertes (fl. 82).

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Considerando que, findo o prazo de suspensão há mais de 30 dias, as 

partes não se manifestaram até a presente data, e que não há nos autos 

notícia de descumprimento do acordo, presume-se que este foi 

integralmente cumprido.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 61187 Nr: 1010-73.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPEZ - OAB:MT 11.877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

recolher as custas de fls, 323,47 , sob pena de extinção .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 66778 Nr: 6599-46.2009.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO LUIZ GAMA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:128938/SP, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD, INFOJUD e SIEL.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

citação.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento 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.: 100065 Nr: 7864-49.2010.811.0037

 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): AIRTON JOSÉ DE ANDRADE TRANSPORTES 

-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SEZANOWSKI 

MACHADO - OAB:PR/25.276, STEPHANY MARY FERREIRA REGIS DA 

SILVA - OAB:PR 53.612

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através dos sistemas 

BACENJUD e INFOJUD.

Inclua-se a minuta de pedido de informações.

Realizadas as diligências, sendo encontrado novo endereço proceda-se a 

citação.

Resultando negativa a diligência, intime-se a parte requerente para dar 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 137820 Nr: 8892-13.2014.811.0037

 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: ELIAS CANDIDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON ROMAGNOLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LUIZ DA SILVA - OAB:MT 

7.458-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA TOMADON 

ROMAGNOLI - OAB:9373/MT, JOÃO PAULO STRAUB - OAB:14.959/PR, 

OLIVALDO BATISTA DA SILVA - OAB:14959/PR
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 OCORRÊNCIA:Aberta a audiência, feito o pregão foram constadas as 

presenças acima mencionadas.Dada a palavra ao advogado da parte 

autora, este impugnou o rol de testemunhas apresentadas fora do prazo, 

tendo à parte contrária alegada a informação contida na fls. 230. O 

advogado da parte autora MMª Juíza: considerando-se excelência o 

pedido genérico da inicial de produção de todos os meios de prova, 

considerando-se que não há controvérsia e nem impugnação especifica 

da defesa em relação ao tipo de obra e metragem que o autor alega ter 

realizado, considerando-se a existência de contrato verbal na contratação 

de serviço cujo o réu não nega, considerando-se velada a tentativa de se 

estabelecer preço por prova testemunhal nesta assentada, requeiro como 

fato superveniente e relevante, subsequente ao protocolo da inicial, 

requeiro a designação de perito para orça o preço de todas as atividades 

levadas a efeito pelo autor na época da execução dos serviços. O 

advogado da parte requerida MM ª juíza: Resta prejudicado o requerimento 

do autor para produção de prova pericial, uma vez que não a requereu 

especificamente. Por outro lado, o autor em seu depoimento reconheceu o 

recebimento de valores correspondentes ao seu pedido inicial. E, ainda 

alterando novamente o valor pretendido de forma totalmente absurda, 

aleatória sem qualquer argumento fático. Portanto, pede pelo indeferimento 

da produção da prova pericial. DELIBERAÇÃOPela MM.ª Juíza foi 

deliberado: Vistos, Primeiramente, considerando que a peticionante de fls. 

230 requereu que as intimações fossem feitas em seu nome, e assim não 

ocorrendo, defiro a oitiva das testemunhas arroladas a fls. 

271.Permaneçam os autos conclusos, para analise de pedido de prova 

pericial.Sem prejuízo atente-se para que as intimações em nome da parte 

requerida sejam feitas em nome da Advogada Fernanda Tagliari (fls. 

230).Cumpra-se”.Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente 

termo, que vai assinado pelos presentes. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva 

(Estagiário de Gabinete) que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 151435 Nr: 5023-08.2015.811.0037

 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: ILMA ANTONIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA E IMOBILIÁRIA COSENTINO 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMO DE AUDIÊNCIA

Processo: 5023-08.2015.811.0037 (Id. 151435)

Tipo de Ação: Usucapião

Data e Horário: 02/08/2018 às 15:00 (MT)

PRESENTES

Juíza de Direito: Myrian Pavan Schenkel

Requerente: Ilma Antônia da Silva

Advogado: Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

Advogado do Requerido: Dr. Izaul Nunes

DELIBERAÇÃO

Aberta a audiência, compareceram as partes acima nominadas, bem como 

as testemunhas, VANUSA SOUZA SANTOS e JOSÉ ALVES DA SLVA, as 

quais foram ouvidas através de sistema audiovisual. O Defensor Público 

pugnou pela dispensa da testemunha José Reis Lira. A parte requerida 

pugnou pela juntada de procuração e contrato social no prazo de 05 

(cinco) dias. A MAGISTRADA PROFERIU O SEGUINTE DESPACHO: Vistos. 

Homologo o pedido de desistência da oitiva da testemunha. Defiro o pedido 

de juntada. Por sua vez, analisando os autos, verifico que ainda não foi 

analisado o pedido de fls. 38. Assim, sai à parte autora intimada para que 

junte aos autos a documentação solicitada em fls. 38. Vista dos autos à 

Defensoria Pública para manifestação sobre fls. 38. Após, vista a União 

conforme requerido na referida petição. Ainda, certifique-se a Secretaria 

sobre o decurso do prazo de manifestação do ente Municipal (fls. 30). 

Cumprida as referidas diligências, dê-se vista às partes para 

apresentarem alegações finais, no prazo legal. Após, conclusos para 

sentença. Cumpra-se. Nada mais havendo, encerro o presente. Eu, Lucas 

Gustavo Gomes Silva (Estagiário de Direito), que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 31202 Nr: 3400-89.2004.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUIMARÃES AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIA ADRIANE KETZER MILANESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA LEHNEN - OAB:MT 

10752-B, ELOANE VALENTIM ENVANGELISTA - OAB:20645/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Ante a petição de fl. 153, cite-se a executada, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias, para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil.

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.: 209306 Nr: 3840-94.2018.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSTITUTO EDUCACIONAL N. G. LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDCRISTIA PAIVA DOS ANJOS - 

OAB:22115/O, JOÉLIO ROSA DE MORAES - OAB:18.464/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando a errônea distribuição, intime-se o procurador habilitado 

para que proceda a devida regularização dos autos.

Nesse sentido, colaciono o disposto na Consolidação das Normas Gerais 

da Corregedoria-Geral da Justiça:

 Art. 201. O ajuizamento dos processos, a partir da implantação do 

Sistema de Peticionamento Eletrônico, dar-se-á por meio do 

encaminhamento eletrônico de petição inicial ou em andamento, contendo 

todos os dados necessários e obrigatórios à distribuição (peça, classe, 

assunto, partes, valor da causa etc).

Após, o cumprimento, arquive-se com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 143406 Nr: 1358-81.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZONIA PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO EIITI MUROFUSE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

juntar nos autos o débito atualizado para expedição do termo de penhora , 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 163919 Nr: 2171-74.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO MARODIN, MANOELA ZORTEA 

ESTEVES MARODIN, JOSÉ LUIZ MARODIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GOLDINO BARREIROS 

- OAB:MT/ 14.167, ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:MT 3610-B, MARIANA ROSA 

GOLBERTO MENEZES - OAB:MT/ 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o postulado às fls. 65.

Proceda-se a intimação dos executados na forma do artigo 841 § 2°, do 

Código de Processo Civil.

 Após o cumprimento, intime-se a parte requerente para dar 
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prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116858 Nr: 7513-08.2012.811.0037

 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: JULIANA CRISTINY MENEZES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRÉA MARIA LACERDA PLAVIAK, ETHIENE 

BRANDÃO E SILVA MENDONÇA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSANA ESTEVES MONTEIRO - 

DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRESA MARTIGNAGO DE 

SOUZA - OAB:MT/13974

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra o despacho de fls. 221.

Após, certifique-se e façam-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 2485 Nr: 1129-83.1999.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES HERINGER LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADEMIR CHIAMOLERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON SPIGOSSO - 

OAB:5821-B, JEANCARLO RIBEIRO - OAB:7179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON ANTONIO GIUMBELLI 

JR - OAB:SC-25249, RODOLFO SORIANO WOLFF - OAB:MT 11900

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 116297 Nr: 6935-45.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ANTONIO BORTOLUCCI, MÁRCIO 

SILVEIRA DE OLIVEIRA

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que deixei de intimar os executados para pagarem o débito, uma 

vez que foram citados por Edital. Nos termos da legislação vigente e do 

Provimento 56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 74005 Nr: 6324-63.2010.811.0037

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIRO GUENO, VALNEI LUIZ GUENO, 

UMBERTO JOÃO GUENO, FERNANDA CRISTINE RABELO GUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EVANGELISTA DE AVILA 

- OAB:1823-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO RANDAZZO NETO 

- OAB:MT/3504-A

 Data e Horário: 01 de agosto de 2018, às 14h00.

Autos6324-63.2010.811.0037

Código: 74005

Finalidade: Instrução

Presentes:

Dra. Myrian Pavan Schenkel, MM. Juíza de Direito

Requerente: João Rodolfo Vilela Foster - preposto da Du Point do Brasil 

S/A

Advogado do Requerente: Dr. James Leonardo Parente de Avila

Ausentes:

Requerido: Valdemiro Gueno

 Valnei Luiz Gueno

 Fernanda Cristine Rabelo Gueno

 Umberto João Gueno

Advogado dos Requeridos: Dr. Leonardo Randazzo Neto

 OCORRÊNCIA

Aberta a audiência, feito o pregão foram constadas as presenças e 

ausências acima mencionadas.

Dada a palavra ao advogado do requerente, este solicita a juntada de 

carta de preposição, protesta que seja alegada confissão do requerido 

Umberto João Gueno, diante do seu não comparecimento, e requer que 

seja indeferido a substituição das testemunhas arroladas pelo Umberto 

João Gueno em fls. 161/162, vista intempestiva. Por fim, pugna pelo 

julgamento no estado em que se encontra.

DELIBERAÇÃO

Pela MM.ª Juíza foi deliberado: “Vistos.

 Analisando os autos, verifico que a parte requerida pugnou pela 

substituição de testemunha à fl. 161 sem que houvesse justificativa 

prevista no artigo 451 do CPC, de modo que indefiro referido pedido. 

Desse modo, ante a ausência do requerido Umberto e a desistência do 

depoimento pessoal dos requeridos Fernanda e Valnei, e não havendo 

mais provas a serem produzidas em audiência, permaneçam os autos 

concluso para sentença.

Cumpra-se”.

Nada mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai 

assinado pelos presentes. Eu, Lucas Gustavo Gomes Silva (Estagiário de 

Gabinete) que o digitei.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 115078 Nr: 5596-51.2012.811.0037

 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): PAULO CÉSAR DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, LÁZARO JOSÉ GOMES 

JÚNIOR - OAB:MT 8.194-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - 

OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 196 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

§2º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 
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arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 162451 Nr: 1442-48.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEGRETI & SLAPAK LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO JOÃO DIESEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A, TALITA BORGES REIS - OAB:19942/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sobre a certidão do fl. 53, diga a parte exequente, no prazo de 10 (dez) 

dias.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 63881 Nr: 3609-82.2009.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANA IVANICE MANTOVAM BRAVIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA DE 

FIGUEIREDO - OAB:7627-A/MT, Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:MT/7400, MILENA PIRÁGINE - OAB:OAB/MT 17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AGRÍCIO JÚNIOR RODRIGUES 

CANABRAVA - OAB:13054, MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA - 

OAB:12102/MT

 Vistos.

Considerando a sentença proferida às fls. 196/198, bem como o depósito 

judicial constante às fls. 227/228, intime-se a parte credora para requerer 

o que de direito, sob pena de arquivamento.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117563 Nr: 8241-49.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER BATISTA DA CRUZ E CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO CRISTIANO PIATO - 

OAB:MT 7172, DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 3719, FABIANO 

JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido retro. Para tanto, expeça-se mandando de penhora e 

avaliação dos veículos descritos à fl. 120.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10(dez) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 6828 Nr: 825-21.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MELHOR PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA, 

MARCOS LAGES SCORTEGAGNA, André Lages Scortegagna, ANTONIO 

CESAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A, FABIANA OLIVEIRA MARTINS MIGLIAVACCA - 

OAB:8744-B, GERALDO A. DE VITTO JUNIOR - OAB:4838-A/MT, 

SAJUNIOR LIMA MARANHAO - OAB:OAB/MT 6356

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DOTTO - 

OAB:4628-A, MARCO ANTÔNIO DOTTO - OAB:MT/4.628-A

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 251 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 210203 Nr: 4216-80.2018.811.0037

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA ELIAS PAES MARODIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gotardo Máquinas Agrícolas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉO NUNES - OAB:MT 5999-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADVOCACIA JOLANDO NEVES 

- OAB:MT 66, CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:MT 14.167, 

ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - OAB:MT/10074, JOACIR JOLANDO 

NEVES - OAB:MT 3610-B, MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - 

OAB:MT/ 16.155, VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661

 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 (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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118311 Nr: 660-46.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOBRE SABOR COMÉRCIO VAREJISTA DE 

CARNES LTDA, LUCINARA DE SOUZA MARION

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRO TARCISIO 

ALMEIDA DA SILVA - OAB:4667/MT, Carlos Henrique Magalhães 

Fernandes - OAB:18804/MT, DANIELA CABETTE DE ANDRADE - 

OAB:9889-B, GUILHERME ABRÃAO SIMÃO DE ALMEIDA - OAB:14535, 

MAURICIO ALDE - OAB:MT 4667, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTE - 

OAB:9247, PEDRO SYLVIO SANO LITVAY - OAB:MT 7042, RODOLFO 

RUIZ PEIXOTO - OAB:15869/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO ALVES DA SILVA 

JÚNIOR - OAB:MT 7662
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 Vistos.

Vislumbrando a possibilidade de acordo entre as partes, DETERMINO a 

REMESSA deste feito ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania nesta Comarca.

Em seguida, venham os autos conclusos.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145979 Nr: 2529-73.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONFER TRANSPORTE E LOGÍSTICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRANA MOVEIS E ELETRODOMÉSTICOS 

LTDA-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO ROBERTO COLOMBO - 

OAB:PR/ 43382

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de busca de bens através do sistema INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome da 

parte executada, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda, 

vista dos autos à parte exequente, para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 132115 Nr: 4487-31.2014.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUARO ADMINISTRADORA DE IMÓVEIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO BATISTA DAMÁSIO - 

OAB:MT 7.222-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CINARA CAMPOS CARNEIRO - 

OAB:8.521, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:MT 14.258-A

 Torno sem efeito a certidão de fls. 146, de 27/07/2018, publicada em 

01/08/2018, pois publicada com valores diversos ao requerido pelo 

exequente. Assim, Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 

56/2007-CGJ, item 9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de 

republicar a certidão, intimando a parte REQUERIDA para, no prazo legal, 

pagar o valor de R$ 338.379,09, conforme se vê na petição de fls. 

138/139, ou requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161495 Nr: 1038-94.2016.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KELVIRLENE LEAL SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA COPETTI - 

OAB:MT/15.746-B, TATIANI PINTO DE LARA VIEIRA - OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intime-se a parte requerida para manifestar-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, sobre a petição de fls. 216.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 141665 Nr: 527-33.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DJALMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO- SICREDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOEL LUIS THOMAZ BASTOS - 

OAB:122443/SP, LUIZ CARLOS REZENDE - OAB:MT 8.987-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE N. FERRAZ 

ECICARELLI ADVOGADOS ASSOCIADOS - OAB:OAB/PR918, 

ALEXANDRE NELSON FERRAZ - OAB:30890 PR, 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

 Vistos.

Defiro o postulado às fls. 280.

Intime-se a parte embargante para que informe se a dívida foi quitada ou 

não.

Decorrido o prazo, certifique-se e venham os autos conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 117564 Nr: 8242-34.2012.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO OESTE DISTRIBUIDORA DE CARNES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PINHEIRO & PINHEIRO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DUILIO PIATO JÚNIOR - OAB:MT 

3719, FABIANO JOAQUIM QUINEBRE - OAB:MT 12196

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino a retificação da distribuição e autuação para constar a presente 

como cumprimento de sentença.

Defiro o pedido de item “a” (fl. 99-v). Inclua-se o procurador Duílio Piato 

Júnior no polo ativo da demanda.

Intime-se o executado para pagar os valores indicados pelo exequente (fl. 

100), correspondente ao montante de R$98.236,46 (noventa e oito mil, 

duzentos e trinta e seis reais e quarenta e seis centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 523 CPC.

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo acima 

fixado sem o pagamento voluntário, ini¬cia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação (art.525 CPC).

Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do artigo 523 do CPC, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

advocatícios de 10% (dez) por cento.

Todavia, em observância a Súmula 517 do STJ, ressalto que os honorários 

acima fixados somente serão devidos após escoado o prazo para 

pagamento voluntário, com ou sem impugnação.

Não havendo pagamento, concluso para análise dos demais pedidos (fl. 

99/100).

Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144895 Nr: 2003-09.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMOBILIÁRIA MILANI LTDA, DEOCLIDES MILANI, 

SANDRO CRISTIANO MILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista a decisão proferida na Apelação nº 137407/2016, 

provendo o recurso e determinando a retomada do trâmite regular da 

ação, cumpra-se na íntegra o despacho às fls. 27.

 Intime-se o exequente para providenciar o pagamento das diligências, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 149503 Nr: 4130-17.2015.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO FRUET CRUZ, CLEUZENY DE 

OLIVEIRA FREITAS CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

REGINA CRISTINA DE GÓES - OAB:MT. 9.547-A, STEFANI PAULA 

VIMERCATI ZENI - OAB:MT/ 18547, TIAGO BUENO DA SILVA - 

OAB:MT/18226/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o postulado às fls. 120.

Determino a penhora a termo dos imóveis registrados sob as matrículas nº 

8.465 (fls. 115-v/117).

Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão 

imediatamente intimados os executados. A intimação da penhora será feita 

aos advogados dos executados. Se não houver constituído advogado nos 

autos, os executados serão intimados pessoalmente.

Conste que, em relação aos imóveis alienados fiduciariamente e 

hipotecados, a penhora recairá sob os créditos existentes, devendo o 

exequente qualificar eventual cônjuge, credor hipotecário, e 

coproprietários, trazendo o endereço e comprovação do recolhimento das 

despesas para intimação.

Após a lavratura do termo de penhora, providencie-se a intimação, 

pessoal ou na pessoa do representante(s) legal, de eventual(is) cônjuge, 

de credor(es) hipotecário(s) e coproprietário(s), e demais pessoas 

previstas no artigo 799 do Código de Processo Civil.

Para presunção absoluta de conhecimento por terceiros, deverá ser 

averbada a penhora no registro competente, mediante apresentação de 

cópia do auto ou do termo de penhora.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 174628 Nr: 7737-04.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADESIVOS COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Carlos de Oliveira - 

OAB:MT/4032, MAIARA FERNANDA CARNEIRO - OAB:MT 20371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o requerimento de penhora on line.

Deve ser consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara 

qual ordem de preferência para a realização da penhora.

Inclua-se a minuta de bloqueio.

Realizada a penhora, a parte executada deverá ser intimada para, 

querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 836 

do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora quando ficar 

evidente que o produto da execução dos bens encontrados será 

totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido 

resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na 

execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens não 

tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora que 

possam ser penhorados, no prazo de 10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos, 

eventualmente encontrados, através do sistema RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição no veículo 

registrado em nome do requerido, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizadas as diligências, intimem-se as partes para se manifestarem 

sobre o que lhes entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 145997 Nr: 2541-87.2015.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONALDO CARDOSO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL S/A

 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, RODRIGO RIBEIRO 

ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL A. H. NEIVA DE LIMA 

Fº - OAB:PR/ 23378, TIAGO GODOY ZANICOTTI - OAB:PR44170

 Vistos.

Considerando a petição de fls. 233/234, defiro o postulado e determino a 

suspensão do processo, conforme requerido.

Decorrido o prazo, intime-se o embargante para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 4714 Nr: 66-62.1995.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTENOR SANTOS ALVES JÚNIOR, CLEIDE DE 

LOURDES TREVISAN ALVES, ANTENOR SANTOS ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DALTON ADORNO TORNAVOI - 

OAB:MT/4729-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO 

LUNARDELLI - OAB:13892/PR, JEREMIAS FERRAZ DE ANDRADE NETO - 

OAB:3052-A/MT, PAULO LAERTE DE OLIVEIRA - OAB:MT 3.568-B

 Vistos.

Defiro o requerimento de busca de endereço através do sistema 

RENAJUD.

Realizadas as diligências, vista dos autos à parte exequente, para 

requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 156021 Nr: 7184-88.2015.811.0037

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALMIR DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEGAR STECKER - OAB:DF - 

9.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL BOQUE DA SILVA - 

OAB:OAB / MT 13.386

 Impulsiono o presente feito, com a finalidade de intimar a parte Autora 

para manifestar sobre documentos de p.119/130, requerendo o que 

entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118100 Nr: 444-85.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMAQ PEÇAS MÁQUINAS E IMPLEMENTOS 

LTDA ME, LUIS CARLOS FERREIRA DE FARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MAURO 

PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - 

OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 102 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

III, §1º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.
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Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 118643 Nr: 1010-34.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALBERTINHO MATOS DA SILVA, ROSMARI 

CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCO 

ANTONIO MARINELLI - OAB:97148/SP, MAURO PAULO GALERA MARI 

- OAB:OAB/MT 3.056, SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 39098 Nr: 1520-91.2006.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERLON RIVA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA PIRÁGINE - 

OAB:OAB/MT 17210-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 

juntar nos autos o cálculo atualizado para a expedição do Ofício ao 

Serasa , no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 108910 Nr: 8100-64.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEIXEIRA DE ARAUJO & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANTONIO GALVÃO CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO - 

OAB:21991, LUIZMAR BARBOSA VIEIRA - OAB:MT 13059, RICARDO 

BATISTA DAMÁSIO - OAB:MT 7.222-B, TATIANI PINTO DE LARA 

VIEIRA - OAB:MT/19497

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Cumpra-se na íntegra a decisão de fl. 92, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120406 Nr: 2889-76.2013.811.0037

 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): JOSÉ NILTON RODRIGUES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, RENATO CHAGAS CORRÊA DA 

COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 114 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

§2º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119535 Nr: 1956-06.2013.811.0037

 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): MARGARETH LOPES COSTA PALOMBO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA COSTA - OAB:OAB/MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 132 e, em consonância com o disposto no artigo 921, 

§2º, do Código de Processo Civil, determino a suspensão da execução 

pelo prazo de 1 (um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição.

Decorrido o referido prazo sem que seja localizada a parte executada ou 

que sejam encontrados bens penhoráveis, determino, desde já o 

arquivamento dos autos, independente de nova intimação, oportunidade 

em que começará a correr o prazo de prescrição intercorrente.

Após, intimem-se as partes para se manifestarem sobre a prescrição 

intercorrente de que trata o §4º do referido artigo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Consigno que os autos poderão ser desarquivados para prosseguimento 

da execução se a qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis.

Observadas às formalidades legais proceda-se com as baixas 

necessárias no relatório estatístico da corregedoria, levando o feito ao 

arquivo provisório até o prazo final da suspensão.

Intimem-se.

 Cumpra, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 202413 Nr: 425-06.2018.811.0037

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FRUET CRUZ, CLEUZENY DE OLIVEIRA 
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FREITAS CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SINAGRO PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA DELA JUSTINA - 

OAB:13.133/MT

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 125009 Nr: 7574-29.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO CNH CAPITAL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSMAR ROSSETO, ODAIR ROSSETO, Odemir 

Rosseto, ROSELI MARIA DE OLIVEIRA ROSSETO, FATI BRAGA ROSSETO, 

OSCAR ROSSETTO - ESPÓLIO, SUFIA MAZUR ROSSETTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:PR 39274

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta pelo Banco CNH 

Capital S/A contra Osmar Rosseto e outros, todos qualificados.

As partes entabularam acordo para a quitação da dívida, sendo este 

homologado à fl. 94, suspendendo-se o processo até 20/05/2018.

Decorrido o prazo de suspensão, o exequente informa que o acordo foi 

integralmente cumprido e requer a extinção do feito (fl. 96).

É a síntese do relatório.

Fundamento e decido.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil.

Custas e despesas processuais, e honorários advocatícios nos termos do 

acordo.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 3394 Nr: 44-96.1998.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO ALVES DE ANDRADE, Alaide Thomé 

de Andrade

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120135 Nr: 2604-83.2013.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAIAZI TRANSPORTES E TERRAPLANAGEM 

LTDA

 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: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Certifico que deixei de expedir intimação ao requerido, uma vez que foi 

citado por Edital. Nos termos da legislação vigente e do Provimento 

56/07-CGJ, item 7.4.1, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

parte autora para manifestar , no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 126702 Nr: 9240-65.2013.811.0037

 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: RUBENS CARLOS BUSCHMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BIOTEC COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA DABUL - 

OAB:21556 PR, BRUNO CACHUBA BERTELLI - OAB:PR 51689, 

CAROLINA KANTEK G. NAVARRO - OAB:33743 PR, MARCOS LEANDRO 

PEREIRA - OAB:17178 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 140 e determino a expedição de certidão de dívida 

judicial, conforme solicitado, nos termos do artigo 1°, da Lei n° 9.492/97.

Após, intime-se o requerente para dar prosseguimento no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 18516 Nr: 513-06.2002.811.0037

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS MANDU DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO MANOEL JÚNIOR - 

OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Carlos Mandú da 

Silva - OAB:2.360-MT

 Vistos.

Defiro o pedido de fl. 448.

Ante o teor da sentença de fl. 437, que julgou extinto o processo, oficie-se 

ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Poxoréu para que 

proceda à baixa/cancelamento da penhora registrada na matrícula nº 

3.833, a qual foi efetuada por meio da carta precatória distribuída sob o nº 

1245-07.2012.811.0014 (código 61558), bem como oficie-se o Juízo da 

Comarca de Poxoréu para que proceda a devolução da referida 

Precatória, conforme requerido à fl. 448.

 Após, remeta-se os autos ao arquivo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 128897 Nr: 1872-68.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LIMAGRAIN GUERRA DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GABRIEL A. H. NEIVA DE LIMA Fº 

- OAB:PR/ 23378, TIAGO GODOY ZANICOTTI - OAB:PR44170

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ LUIZ DA SILVA 

ARAÚJO - OAB:MT 3963, DIVAIR APARECIDO DE PIERI - OAB:MT 

4336-A, DIVANIR MARCELO DE PIERI - OAB:MT 5698-A, RODRIGO 

RIBEIRO ARAUJO - OAB:MT 13984-B

 Vistos.

Defiro o pedido de fls. 143 e determino a suspensão da execução 

conforme requerido.

Decorrido o prazo, intime-se o exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 161194 Nr: 909-89.2016.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RONELSO DONDÉ POLESSO, MARIA CATARINA DONDÉ 

CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIVIO EDSON PEDRINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE RAVANELLO - OAB:MT 

3291

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos.

Trata-se de ação de execução para entrega de coisa incerta proposta por 

RONELSO DONDÉ POLESSO e MARIA CATARINA DONDE CASTRO contra 

LÍVIO EDSON PEDRINI ambos qualificados.

As partes entabularam acordo para a quitação da dívida, sendo este 

homologado às fls. 26, suspendendo-se o processo até 30/06/2018.

Decorrido o prazo de suspensão as partes não se manifestaram (fls. 31).

É o breve relato. Fundamento. Decido.

Considerando que, findo o prazo de suspensão há mais de 30 dias, as 

partes não se manifestaram até a presente data, presume-se que o 

acordo foi integralmente cumprido.

Fortes nesses fundamentos, com o recebimento do débito, julgo extinto o 

processo com resolução do mérito, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Com o trânsito em julgado desta e observadas às formalidades legais, 

arquive-se.

Publicada e registrada a presente sentença pelo Sistema Apolo.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 119921 Nr: 2374-41.2013.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRAGA & SANTOS LTDA - ME, RONIVALDO 

VIEIRA BRAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:8350/MT, ILDO DE ASSIS MACEDO - OAB:MT 3541, MARCILENE 

PEREIRA DOS SANTOS - OAB:14232-MT, MARCO ANTONIO MARI - 

OAB:MT 15.803, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:OAB/MT 3.056, 

SAIONARA MARI - OAB:MT 5.225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do sistema 

RENAJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se incluir a restrição nos veículos 

indicados, em nome dos executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o 

Sistema RENAJUD.

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis.

Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 

10 (dez) dias.

Sem prejuízo, defiro o pedido de busca de bens através do sistema 

INFOJUD.

Proceda-se às diligências a fim de se buscar eventuais bens em nome do 

executado, utilizando-se o Sistema INFOJUD.

Com a juntada aos autos cópia das declarações de imposto de renda dos 

executados, vista dos autos à parte exequente, para requerer o que 

entender de direito, no prazo de 10 (dez) dias.

Importante consignar que o feito deverá tramitar sob segredo de justiça, 

devendo a Secretaria proceder à correta identificação do feito.

 Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130494 Nr: 3128-46.2014.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAPLAN ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUMA CARDOSO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA APARECIDA REALE DE 

ANDRADE - OAB:217140/SP, HUMBERTO RICARDO MARTINS DE 

SOUZA - OAB:SP 238.100, MARIA RAQUEL BELCULFINE SILVEIRA - 

OAB:SP 160.487, MAURÍCIO CORRÊA - OAB:222.171/SP, MICHEL 

SIQUEIRA - OAB:SP/247.807, VANESSA REGINA PIUCCI - OAB:SP 

199.992

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14606/MT, RAFAEL BOQUE DA SILVA - OAB:OAB / MT 13.386, 

SEBASTIÃO MONTEIRO DA COSTA JUNIOR - OAB:MT 7187

 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 retirar, nesta secretaria, certidão para fins de registro de penhora, 

devendo a parte comparecer com as guias devidamente pagas, no prazo 

de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 22585 Nr: 3622-28.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTILIZANTES CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARSO ANDREI GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIO CREMA - 

OAB:2860-A-MT, MÁRIO CREMA - OAB:MT 3873, Marlon César Silva 

Moraes - OAB:5629/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODOLFO WILSON MARTINS - 

OAB:MT 5.858-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan
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 Cod. Proc.: 20371 Nr: 1882-35.2002.811.0037

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE FERTILIZANTES S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA GONZATTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO TARDIOLI LUCIO DE 

LIMA - OAB:206727/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO JOSE LONGHI - 

OAB:MT 5.089-B

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 150676 Nr: 4706-10.2015.811.0037

 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: DARIA ROBKIN DUBIKIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelar Krummenauer - 

OAB:21906/0, PAULO RENATO CARDOSO PAIÃO - OAB:22578-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYARA BENDÔ LECHUGA 

GOULART - OAB:20191/A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007-CGJ, item 

9.1.1, impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA 

para dar andamento ao feito, no prazo de 05(cinco) dias, requerendo o 

que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 120009 Nr: 2470-56.2013.811.0037

 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: ELI PADILHA LEAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERVIÇOS ON LINE DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CESAR FIGUEIREDO 

MAMUS - OAB:15321/MT, CARLOS CESAR MAMUS - OAB:MT 11555, 

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS - OAB:MT 13905-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:OAB/MT 17.298-A

 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 apresentar as contrarrazões do recurso, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110757 Nr: 1092-02.2012.811.0037

 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: ALBA FERRAZ DAMASCENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A - CRÉDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER AUGUSTO BUSS - 

OAB:12628 B- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE APARECIDA 

OLIVEIRA SCATIGNA - OAB:MT 12.090-A, WAMBIER, YAMASAKI, 

BEVERVANÇO E LOBO ADVOGADOS - OAB:OAB/PR 2.049

 os termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, item 

13.1, impulsiono os autos com a finalidade de intimar via imprensa, o 

advogado da parte requerida, que os autos encontram-se com vista, pelo 

prazo de 05 dias conforme requerido.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 72145 Nr: 4460-87.2010.811.0037

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO RURAL DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ECAD - ESCRITÓRIO CENTRAL DE 

ARRECADAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODOLFO SORIANO WOLFF - 

OAB:MT 11900

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Patrick Alves Costa - 

OAB:7993-B/MT

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento 56/2007- CGJ, ante o 

decurso do prazo de suspensão da petição de fls. 288, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte credora para requerer o que de 

direito, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011553-23.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 8011553-23.2014.8.11.0037. 

REQUERENTE: SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária realize a conversão da ação para cumprimento de 

sentença. Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Caso a 

Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 

10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, 

do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011553-23.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 8011553-23.2014.8.11.0037. 

REQUERENTE: SIMONE DOS SANTOS OLIVEIRA REQUERIDO: MUNICIPIO 

DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Inicialmente, determino que a Sra. 

Gestora Judiciária realize a conversão da ação para cumprimento de 

sentença. Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na pessoa de seu 

representante judicial, por carga, remessa ou meio eletrônico para, 

querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, impugnar a 

execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. Caso a 

Fazenda apresente impugnação, fixo desde já honorários advocatícios em 

10% do valor do valor da condenação, conforme dispõe o artigo 85, § 7º, 

do Código de Processo Civil. Não proposta a impugnação ou renunciado o 

referido prazo, certifique-se e expeça-se o precatório ou o RPV, nos 

termos do artigo 535, § 3º, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo. 

Primavera do Leste/MT, 30 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito
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Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011552-38.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SANTOS CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 8011552-38.2014.8.11.0037. 

REQUERENTE: SILVANA SANTOS CARDOSO DOS SANTOS REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Inicialmente, determino 

que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da ação para 

cumprimento de sentença. Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8011552-38.2014.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA SANTOS CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONAN DE OLIVEIRA SOUZA OAB - MT0004099A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 8011552-38.2014.8.11.0037. 

REQUERENTE: SILVANA SANTOS CARDOSO DOS SANTOS REQUERIDO: 

MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LESTE Vistos. Inicialmente, determino 

que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão da ação para 

cumprimento de sentença. Na sequência, intime-se a Fazenda Pública, na 

pessoa de seu representante judicial, por carga, remessa ou meio 

eletrônico para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios 

autos, impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Caso a Fazenda apresente impugnação, fixo desde já 

honorários advocatícios em 10% do valor do valor da condenação, 

conforme dispõe o artigo 85, § 7º, do Código de Processo Civil. Não 

proposta a impugnação ou renunciado o referido prazo, certifique-se e 

expeça-se o precatório ou o RPV, nos termos do artigo 535, § 3º, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 30 de julho 

de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1005373-71.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALIRIO LOPES RODRIGUES (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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1005373-71.2018.8.11.0037. AUTOR: VALIRIO LOPES RODRIGUES RÉU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Compulsando 

detidamente o feito, verifico que a parte requerente pugnou pelo 

deferimento dos benefícios da justiça gratuita, no entanto, nada 

comprovou. Dessa forma, intime-se o patrono da parte requerente para 

comprovar a miserabilidade alegada, no prazo de 10 (dez) dias, ou 

recolher as custas devidas, no prazo de 30 (trinta) dias, em consonância 

com o disposto no artigo 456, §1º, da CNGC. Decorrido o prazo de 30 

(trinta) dias in albis, intime-se a parte requerente, pessoalmente, para 

promover o regular andamento do feito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 

pena de extinção do processo, nos termos do artigo 485, § 1º, do Código 

de Processo Civil e o Provimento nº 43/2014-CGJ. Após, conclusos. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1005307-91.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO FRANCO OAB - MT15218/O (ADVOGADO)

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005307-91.2018.8.11.0037. 

REQUERENTE: JOSE SANTANA DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO JUDICIAL 

PARA CONCESSÃO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COM ANTECIPAÇÃO 

DE TUTELA ajuizada por JOSÉ SANTANA SOUSA em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ter descolado a retina do globo ocular, 

impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “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, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, não há comprovação nos 

autos de que o requerente pleiteou administrativamente o pedido de 

prorrogação do benefício perante o requerido, de modo que INDEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno consignar que é 

desnecessária a designação de audiência conciliatória, nos moldes do 

artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos como tais, a 

parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer a tal ato. 

Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometida a parte autora, nomeio o 

médico Dr. Junior Lima Bezerra, que atende nesta comarca, para 

realização da perícia. Levando-se em consideração a complexidade da 

perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o grau de 

especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao disposto no artigo 28 da 

Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os honorários 

serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados pela Justiça 
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Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a gratuidade da 

justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada de cópia 

desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas partes, assim 

como da expressa menção à necessidade de comunicação a este Juízo 

da data do exame, assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a 

consulta aos autos, assim como, desde já, agende data para a realização 

da perícia, devendo as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 

do Código de Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes 

poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 

do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder 

de maneira satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, 

CITE-SE o requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo 

legal (artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 03 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1005371-04.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALANI CHAVES WEGNER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADILES MARIA FONTANIVA OAB - MT10698/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

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 : 

1005371-04.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ALANI CHAVES WEGNER 

EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Compulsando os autos, verifico que a parte autora não juntou o título 

executivo original. Dessa forma, intime-se a exequente para, nos termos 

dos artigos 319, II, e 320 do Código de Processo Civil, EMENDAR A INICIAL, 

no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento, nos termos do 

artigo 321, parágrafo único, do mesmo Código. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005366-79.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO)

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1005366-79.2018.8.11.0037. 

AUTOR: ROSALINA ALVES DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXILIO 

DOENÇA C/C PEDIDO DE CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ E TUTELA ANTECIPADA ajuizada por ROSALINA ALVES DA 

SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de espondilose, artrose cervical, fibromialgia, osteoporose, hérnia discal, 

hérnia de disco cervical e gastrite, aguardando realização de cirurgia, 

impedindo-a de trabalhar. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. É de 

se registrar que a tutela antecipada caracteriza-se pela antecipação do 

provimento do mérito, devendo ser analisada com cautela. De acordo com 

a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor do Código 

de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em Tutela de 

Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: Art. 294. A tutela 

provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência. A tutela de 

urgência está regulamentada no artigo 300 do NCPC, que prevê: “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”. Complementando o preceptivo, temos o artigo 303 também do 

novo códex, que dispõe acerca do pedido de tutela antecipada: “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, o direito que 

se buscar realizar e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo”. Para que se antecipem os efeitos da tutela é extremamente 

necessário que esteja escoimado de dúvidas o pedido mediato – 

presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. Dessa forma, faltando um dos pressupostos, 

que são concorrentes, inviabiliza-se a pretensão da antecipação da tutela. 

Partindo dessas premissas, no caso dos autos, a prova inequívoca e 

plausibilidade do direito substancial invocado não restaram demonstradas, 

uma vez que, conforme ID nº 14507135, o Dr. Felipe Bastos de Lima 

informou que a requerente está aguardando a realização da cirurgia. Ante 

o exposto, INDEFIRO A TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA. Oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta n.01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, DETERMINO a realização de perícia antes da citação. Assim, em 

razão da suposta patologia que está acometido a parte requerente, nomeio 

o médico Dr. Leonardo Lotufo Bussiki (Ortopedista), com endereço na 

Avenida PROF TEREZA LOBO, 60, AP n. 1001, Bairro ALVORADA, 

Cuiabá/MT, telefones: (65) 3054-7075 e (65) 981001090, e-mail: 

leo_bussiki@yahoo.com, para a realização de perícia. Levando-se em 

consideração a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados 

pelas partes e o grau de especialização do perito, fixo os honorários 

periciais no valor de R$ 400,00 (quatrocentos reais), obedecendo ao 

disposto no artigo 28 da Resolução n.º 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal. Os honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser 

custeados pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo 

em vista a gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir 

acompanhada de cópia desta decisão e de eventuais quesitos 

apresentados pelas partes, assim como da expressa menção à 

necessidade de comunicação a este Juízo da data do exame, 

assegurando-se ao profissional, a qualquer tempo, a consulta aos autos, 

assim como, desde já, agende data para a realização da perícia, devendo 

as partes serem intimadas nos termos do artigo 474 do Código de 

Processo Civil, momento em que estas e seus assistentes poderão 

acompanhar o ato e utilizarem a faculdade contida no artigo 469 do mesmo 

diploma legal. Ressalto que o laudo pericial deverá responder de maneira 

satisfatória os quesitos apresentados. Com a juntada do laudo, CITE-SE o 

requerido para, querendo, contestar a presente ação no prazo legal 

(artigo 183 do Código de Processo Civil), com as advertências legais. 

Após, intime-se a parte requerente para se manifestar no prazo legal. 

Defiro o pedido do benefício da assistência judiciária gratuita. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

31/6121289663, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003217-13.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIANA LUIZA DE SOUZA (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 

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 : 

1003217-13.2018.8.11.0037. REQUERENTE: SEBASTIANA LUIZA DE 

SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Tendo em vista que esta magistrada participará do Workshop “Justiça 
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Multiportas”, em Cuiabá, no dia 14/08/2018, redesigno a audiência de 

instrução e julgamento para o dia 23/10/2018, às 14:50. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera 

do Leste/MT, 20 de julho de 2018. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28793 Nr: 971-52.2004.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A.E.M. COMÉRCIO DE GAZ LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - PROCURADORA FEDERAL - OAB:MT 2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DARLEY DA SILVA CAMARGO 

- OAB:MT 6.526-B, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): A.E.M. COMÉRCIO DE GAZ LTDA, CNPJ: 

00250189000170, Inscrição Estadual: 13.157.882-0. 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$ 821,91 (Oitocentos e vinte e um reais e noventa 

e um centavos), no prazo de 05 dias, contados da expiração do prazo do 

deste edital, sob pena de inscrição em dívida ativa.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, ANDREY CORDEIRO 

MANSO REZENDE OLIVEIRA, digitei.

Primavera do Leste, 03 de agosto de 2018

Angela Borges de Oliveira Escrevente Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 100452 Nr: 8272-40.2010.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON LUIS PORTELA FABRICIO

 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: DIEGO PEREIRA 

MACHADO-PROCURADOR FEDERAL/MT - OAB:1526582-MAT.

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

no prazo legal, requerer o que de direito sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 104573 Nr: 3555-48.2011.811.0037

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS VIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA JOSE DO NASCIMENTO - 

OAB:6903-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ZANDONADI - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 57/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerida para, 

no prazo legal, se manifestar quanto aos embargos de declaração.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 110323 Nr: 658-13.2012.811.0037

 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: EUNICE EVANGELISTA DIAS

 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:

 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.: 125969 Nr: 8535-67.2013.811.0037

 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: SFMD, CASSIANE APARECIDA MENEGASSI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADILES MARIA FONTANIVA - 

OAB:MT 10698-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 8535-67.2013.811.0037 (Código 125969)

Vistos.

Considerando que é obrigatória a intervenção do Ministério Público nos 

feitos que tratam do Benefício Assistencial de Prestação Continuada, 

remetam-se os autos para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. INTERVENÇÃO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

SENTENÇA ANULADA. I. Nos termos da Lei nº 8.742/93, que dispõe sobre 

a organização da Assistência Social e sobre o benefício de prestação 

continuada , "cabe ao Ministério Publico zelar pelo efetivo respeito aos 

direitos estabelecidos nesta Lei" (artigo 31). II. A ausência de 

manifestação do Ministério Público em primeira instância, nos casos em 

que é obrigatória a sua intervenção e desde que haja manifesto prejuízo a 

alguma parte, enseja nulidade do processo a partir do momento em que 

este deveria ter sido intimado (artigo 246 do CPC). III. Em sendo relevante a 

realização de estudo social e, eventualmente, de oitiva de testemunhas, 

mostrando-se provas indispensáveis, cabe ao Juízo determinar a 

produção de referidas provas, dada a falta de elementos aptos a 

substituí-las. IV. Sentença que se anula, retornando os autos à Vara de 

origem, para o prosseguimento regular do feito. V. Parecer do Ministério 

Público Federal acolhido. Apelação da parte autora prejudicada. (TRF 3ª 

Região - Classe: AC - APELAÇÃO CÍVEL AC“ 1218574 - Processo: 

2007.03.99.033849-0 - Relator Juiz Walter do Amaral - 7ª Turma - 

Julgamento 12/11/2007 - DJU 29/11/2007, p: 313). Grifei.

Após, retornem os autos conclusos para prolação de sentença.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 160299 Nr: 551-27.2016.811.0037

 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: ILONE HILGEMANN MATTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte requerente para 

no prazo legal, requerer o que de direito sob pena de retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 144523 Nr: 1821-23.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA CECILIA RODRIGUES

 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, 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.: 125871 Nr: 8438-67.2013.811.0037

 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: BERENICE LAVÍNIA JANÉRI BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO AURÉLIO VALLE 

BARBOSA DOS ANJOS - OAB:7500/MT, SIMONE MARIA VALLE 

BARBOSA DOS ANJOS - OAB:MT/9393, THALES DO VALLE BARBOSA 

ANJOS - OAB:MT 14.858, VALFRAN MIGUEL DOS ANJOS - OAB:3618

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CIBELLY DE JESUS AMARAL - 

OAB:OAB/MT 18.559

 Processo nº: 8438-67.2013.811.0037 (Código 125871)

Vistos.

Conclusão desnecessária.

Aguarde-se o cumprimento da carta precatória expedida à Comarca de 

Chapada dos Guimarães/MT (fl. 93).

Cumpra-se.

Primavera do Leste/MT, 02 de agosto de 2018.

Myrian Pavan Schenkel

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 52833 Nr: 758-07.2008.811.0037

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI MARTINS GARCIA, ISOLMINA DOS 

SANTOS CHAVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS, DALVA TORRES GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS SILVA NASCIMENTO - 

OAB:12974-A/MT, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar as partes para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 129289 Nr: 2122-04.2014.811.0037

 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 CELI PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIAN LOURENÇO 

RODRIGUES - OAB:MT 15189-O, POLLIANA PATRÍCIA PIOVESAN - 

OAB:MT 15878-O, RENATO CINTRA FARIAS - OAB:MT 11002-B, TIAGO 

ALVES DA SILVA - OAB:MT 18.241-O, VINICIUS MANOEL - 

OAB:318862

 Nos termos da legislação vigente e do provimento nº 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o requerente para 

requer o que de direito no prazo legal, sob pena do retorno dos autos ao 

arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 130962 Nr: 3539-89.2014.811.0037

 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: ELIZAMA VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE GARCIA NOGUEIRA - 

OAB:MT/17244/O, JOSÉ ANTONIO DE CASTRO LEITE NOGUEIRA - 

OAB:5622/MT, RONALDO QUEIROZ GARCIA - OAB:MT 21052/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento 56/07-CGJ, impulsiono 

estes autos com a finalidade de intimar a parte interessada sobre o 

desarquivamento dos autos, bem como para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender de direito, sob pena de retorno ao arquivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 135242 Nr: 6963-42.2014.811.0037

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANOEL DE SOUZA SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS EMIDIO CEZAR - 

OAB:MT 16426

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, determino que a Sra. Gestora Judiciária realize a conversão 

da ação para liquidação de sentença.

Após, intimem-se as partes para a apresentação de parecer ou 

documentos elucidativos, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do 

artigo 510 do Código de Processo Civil.

Aportando a documentação, retornem os autos conclusos para 

deliberação ou nomeação de perito, conforme a hipótese.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.

5ª Vara Cível

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003051-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE TAVARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003051-78.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ELIETE TAVARES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, Antes de analisar o pedido de bloqueio, manifeste-se a 

parte autora, no prazo de 10 dias, acerca da informação trazida aos autos 

no ID 14086431 (Ofício nº678/2018), de que a requerente já realizou o 

procedimento pleiteado em 02/06/2018. Primavera do Leste/MT, 06 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000282-34.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA DE LIMA SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADIEL COELHO VIEIRA OAB - MT0010080A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 139 de 665



DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ATOS ORDINATÓRIOS Nos termos do artigo 482, inciso VI, da CNGC-Foro 

Judicial, certifico que a sentença proferida nos autos (Id 13886921) 

transitou em julgado, sem interposição de recurso. Destarte, impulsiono o 

feito para intimar a parte devedora a cumprir integralmente a sentença, 

inclusive pelo pagamento da condenação em pecúnia, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de multa de 10%, nos termos do artigo 523 do 

Código de Processo Civil. Documentos vinculados: Petição de cumprimento 

de sentença e planilha atualizada do(s) débito(s) (Id 14379840). 

Observação: O processo está integralmente disponibilizado no Sistema do 

PJe (Processo Judicial Eletrônico), nos termos do artigo 9.º da Lei 

11.419/2006. Primavera do Leste/MT, 6 de agosto de 2018. Gardênia 

Borges de Moura Cabriote Analista Judiciário

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000436-52.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBER LUIS STEFFEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que 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 4931319. Certifico, 

ainda, que corrigi o fluxo da tramitação eletrônica deste processo. Ainda, 

nos termos do artigo 42, §2º, da Lei 9.099/1995 c/c artigo 482, inciso VI, 

da CNGC-Foro Judicial, impulsiono o processo para intimar o(a) 

recorrido(a) a, querendo, apresentar suas contrarrazões ao recurso 

inominado, no prazo de 10 (dez) dias, bem como promovo a conclusão do 

mesmo, para os fins do artigo 43 da Lei 9.099/1995. Primavera do 

Leste/MT, 6 de agosto de 2018. Gardênia Borges de Moura Cabriote 

Analista Judiciário

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005100-92.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

STEFANY DIAS PORTILHO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (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: 

1005100-92.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: STEFANY DIAS PORTILHO 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO 

GROSSO Vistos, O pedido de bloqueio tem natureza de cumprimento de 

sentença e 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. (destaquei) Desta forma, 

requisite-se do(s) devedor(es)/executado(s) da obrigação o 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. Decorrido o prazo e comprovado 

o cumprimento da obrigação, conclusos para extinção. 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, 06 de agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010397-29.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

DEUSIDINA DE ASSIS COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8010397-29.2016.8.11.0037. REQUERENTE: DEUSIDINA DE ASSIS COSTA, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Evidenciado o não cumprimento da 

decisão concessiva da tutela de urgência (Id 13098876), o(s) réu(s) 

também não indicou(aram) outro fornecedor que satisfaça a obrigação 

requerida neste processo. Além disso, trata-se de pedido oriundo do 

Ministério Público, cuja instituição é responsável em zelar pelo 

cumprimento da ordem jurídica e pela defesa dos direitos sociais e 

individuais indisponíveis, presumindo-se, pois, que o valor requerido 

atende aos princípios norteadores das contratações realizadas às 

expensas do Poder Público. Diante do exposto, na esteira da decisão 

anterior que antecipou a tutela de mérito, da inércia do réu, bem como 

diante do pedido posterior de bloqueio, postulado pelo Ministério Público (Id 

14490108), defiro o sequestro do numerário em face do Estado de Mato 

Grosso, no valor de R$ 350 (trezentos e cinquenta reais) para custear 

consulta com o oftalmologista, André Mozena, o qual já acompanha a 

paciente desde o início da presente demanda, conforme requerido pelo 

autor. Após efetivação da ordem de bloqueio, via Bacen Jud, junte-se o 

respectivo comprovante. Depois da efetivação da ordem acima, 

transferirei a quantia para a conta judicial gerida pelo Tribunal de Justiça. 

Solicite-se a vinculação do valor pelo departamento competente do Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Intime-se a parte autora 

para que forneça os dados para expedição do alvará em favor do médico 

André Mozena, no prazo de 05 dias. Expedido o alvará, intime-se a parte 

autora para proceder o agendamento da consulta, bem como para que 

apresente a(s) nota(s) fiscal(is), no prazo de até 10 (dez) dias, após a 

realização da mesma. Com a juntada da nota fiscal, bem como nos termos 

do artigo 11, caput e §§ 1º, 4º e 5º, do Provimento nº 02/2015-CGJ, 

abra-se vista à(s) parte(s) ré(s), pelo prazo de 10 (dez) dias. Após a 

prestação de contas, inexistindo outros pedidos, concluso o processo 

para sentença. Cumpra-se com urgência, servindo a presente decisão 

como carta precatória/carta/mandado de citação e intimação/ofício, 

conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 06 de 

agosto de 2018. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001552-93.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIELI PADILHA RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ROSA DE SOUZA SILVA OAB - MT0021207A (ADVOGADO)

CLELIA MARIA DE PAIVA MARTINS OAB - MT17748-O (ADVOGADO)

NATALIE BRITO GARCIA OAB - MT15068/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (EXECUTADO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO ROSENTHAL OAB - SP0146730A (ADVOGADO)

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1001552-93.2017.8.11.0037. EXEQUENTE: LUCIELI PADILHA RODRIGUES 

EXECUTADO: LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA, ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA VISTOS, INDEFIRO o pedido de ID 14131535, 

uma vez que não é possível oficiar ao Banco do Brasil para 

redirecionamento do valor depositado, pois os Tribunais de Justiça de 

Mato Grosso e de Goiás são independentes, não sendo permitido que este 

juízo determine transferências de valores que estão vinculadas ao 

Tribunal de Goiás, cabendo à parte requerida fazer o pedido de restituição 

dos valores pagos de forma equivocada diretamente ao TJGO. Em 

consequência disso, DEFIRO penhora eletrônica no Sistema BACEN-JUD 

requerida na petição de ID 14042357, nos termos do artigo 835, inciso I, do 

CPC/2015. Em consulta posterior constatei que a ordem de penhora foi um 

sucesso absoluto, de forma que procedi à ordem de transferência do 

valor para a conta de Depósitos Judiciais do Tribunal de Justiça, e o 

consequente desbloqueio do valor excedente, conforme comprovante em 

anexo. Como a condenação é solidária entre as requeridas LG 

ELECTRONICS DO BRASIL LTDA e ELETROMAR MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS LTDA e considerando que houve pagamento 

voluntário do valor remanescente de R$942,93 (novecentos e quarenta e 

dois reais e noventa e três centavos) pela requerida LG ELETRONICS DO 

BRASIL LTDA (Id 14522401), efetuei o bloqueio de R$ 2.475,91(...) da 

requerida ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA e de R$ 

1.532,97(...) da requerida LG ELETRONICS DO BRASIL LTDA. INTIME-SE 

os devedores dando-lhes conhecimento da penhora para, querendo, 

oferecer impugnação em 15 dias. Serve a presente decisão como ofício 

para vinculação do valor ao processo na Conta de Depósitos Judiciais. 

Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 6 de agosto de 2018. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004995-18.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JADILMO JOSE ZANATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14394/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1004995-18.2018.8.11.0037. REQUERENTE: JADILMO JOSE ZANATTA 

REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se da ação 

declaratória de inexistência de débito c/c indenização por dano moral c/c 

pedido de antecipação de tutela de urgência pleiteado por Jadilmo José 

Zanatta em face de Águas de Primavera LTDA, 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 15h40min 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. O autor 

é proprietário da unidade consumidora n°Y155401633, localizado no 

endereço Rua Foz do Iguaçu, n°419, Bairro Primavera II, cidade de 

Primavera do Leste/MT. Afirma que no dia 13/06/2018, a requerida 

procedeu a interrupção do fornecimento de água na unidade consumidora 

supracitada, em virtude da suposta inadimplência da fatura do mês abril de 

2018. O autor relata que apresentou a fatura adimplida e no dia seguinte o 

fornecimento de água foi estabilizado. Aponta que no dia 11/07/2018, a 

requerida interrompeu novamente o fornecimento de agua sob o mesmo 

argumento, ou seja, a suposta inadimplência da fatura do mês de abril de 

2018. Não obstante, o autor comprovou novamente o pagamento da 

fatura, mas o histórico de débito não foi baixado pela requerida. Por fim, o 

autor pretende, através da antecipação de tutela de urgência, que a 

requerida abstenha de efetuar novas interrupções do fornecimento de 

água da unidade consumidora supracitada, sob pena de multa a ser 

arbitrada por este juízo. É o relato. Decido. A presente ação esta 

compreendida pelos seguintes documentos: Fatura e comprovante de 

pagamento, Comunicado da interrupção do Fornecimento de água(id. 

n°14235601) e demais documentos indispensáveis a propositura desta 

ação. Consoante o artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, “a 

tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo”. Dois, como se vê, os requisitos indicados 

nesse dispositivo para a concessão da tutela de urgência: perigo de dano 

ou risco ao resultado útil do processo e probabilidade do direito. Quanto ao 

primeiro requisito, é de se ressaltar que o legislador visa obviar o 

“periculum in mora”. Ensinam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade 

Nery que “Duas situações, distintas e não cumulativas entre si, ensejam a 

tutela de urgência. A primeira hipótese autorizadora dessa antecipação é 

o periculum in mora, segundo expressa disposição do CPC 300. Esse 

perigo, como requisito para a concessão da tutela de urgência, é o mesmo 

elemento de risco que era exigido, no sistema do CPC/1973, para a 

concessão de qualquer medida cautelar ou em alguns casos de 

concessão de tutela” (in Comentários ao Código de Processo Civil. São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 857/858). Quanto ao 

segundo requisito, ressalta-se que o legislador exige o fumus boni iuris 

(ou seja, a probabilidade do direito). E, nesse particular, a lição de Nelson 

Nery Júnior e Rosa Maria de Andrade Nery é a de que “Também é preciso 

que a parte comprove a existência da plausibilidade do direito por ela 

afirmado (fumus boni iuris). Assim, a tutela de urgência visa assegurar a 

eficácia do processo de conhecimento ou do processo de execução” (op. 

cit. p. 858). Ainda quanto a esse segundo requisito da tutela de urgência, 

o legislador não exige prova inequívoca, mas, sim, a probabilidade do 

direito, a ser aferida com base em cognição sumária ou seja, a partir de 

um quadro probatório ainda incompleto (situação destes autos). Luiz 

Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz Arenhart e Daniel Mitidiero arrematam que 

“Quer se fundamente na urgência ou na evidência, a técnica antecipatória 

sempre trabalha nos domínios da 'probabilidade do direito' (art. 300) e, 

nesse sentido, está comprometida com a prevalência do direito provável 

ao longo do processo. Qualquer que seja o seu fundamento, a técnica 

antecipatória tem com pressuposto a probabilidade do direito, isto é, de 

uma convicção judicial formada a partir de uma cognição sumária das 

alegações da parte” (in Novo curso de processo civil: tutela dos direitos 

mediante procedimento comum, volume II. São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2015, p. 202). No caso concreto, verifico que a interrupção do 

fornecimento de água da unidade consumidora de n°Y155401633 ocorreu 

erroneamente, tendo em vista que a fatura com vencimento para o mês de 

abril, no valor de R$203,59(duzentos e três reais e cinquenta e nove 

centavos) fora adimplida tempestivamente. Consigno também que o 

protocolo de religamento da água na unidade consumidora do autor afirma 

que o débito foi quitado, no qual autorizou o imediato fornecimento de 

água, conforme informações no rodapé. Nesse sentido, o C. Superior 

Tribunal de Justiça “pacificou o entendimento de que não é lícito à 

concessionária interromper o fornecimento do serviço em razão de débito 

pretérito; o corte de água ou energia pressupõe o inadimplemento de 

dívida atual, relativa ao mês do consumo, sendo inviável a suspensão do 

abastecimento em razão de débitos antigos” (1ª Turma Agravo Regimental 

no Agravo em Recurso Especial n. 239.749/RS Relator Napoleão Nunes 

Maia Filho Acórdão de 21 de agosto de 2014, publicado no DJE de 1º de 

setembro de 2014). Portanto, o corte do fornecimento foi indevido porque 

não assentado em inadimplemento contemporâneo à sua realização. 

Consigne-se que em situação contrária (débito atual), a interrupção do 

fornecimento é, sim, admitida, por isso que inexiste, para o consumidor, o 

direito ao fornecimento sem a respectiva contraprestação atual. Posto 

isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que a requerida 

abstenha de efetuar novas interrupções do fornecimento de água em 

relação à fatura já adimplida com vencimento em abril de 2018 valor de 

R$203,59(duzentos e três reais e cinquenta e nove centavos), sob pena 

de multa única que fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) por cada 

interrupção ilegal. Serve a presente decisão de carta/mandado de citação 

e intimação, inclusive a ser citado/intimado no escritório das Águas de 

Primavera localizado na cidade de Primavera do Leste/MT. Primavera do 

Leste-MT, 06 de outubro de 2.018. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado
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 Cod. Proc.: 201846 Nr: 63-04.2018.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SALVADOR ALEGRE BRITES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ari Rodrigues - 

OAB:MT/12990

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil e artigo 3° do Código de Processo Penal, Provimento 

52-2007-Corregedoria Geral de Justiça e Ordem de Serviço n° 01, 02, 03 e 

04-09, Desta Vara, remeto estes autos para seja intimado o advogado do 

acusado para apresentar no prazo de 10 (dez) dias e nos termos do 

artigo 396, do Código de Processo Penal, resposta à acusação.

Primavera do Leste-MT, 03 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Analista Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 150850 Nr: 4778-94.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMARILSON APARECIDO MARTINS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daise Jussara Alves - 

OAB:OAB-MT 17.867

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007, intimo o advogado do acusado para apresentar no prazo de 05 

(cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do artigo 403, § 3° do Código 

de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 03 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 114945 Nr: 5459-69.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO RUPERTO CANDIDO SEYBOTH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS REZENDE - 

OAB:MT 8.987-B

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 01, 02, 03, 

04-2009 e 01-2013, desta Vara, intimo o advogado do acusado, para 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do 

artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 03 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Analista Judiciário

Matrícula 21442

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 116522 Nr: 7169-27.2012.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO SOUZA PAULINO - 

OAB:MT/16689/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça e Ordens de Serviço n° 01, 02, 03, 

04-2009 e 01-2013, desta Vara, intimo o advogado do acusado, para 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do 

artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 03 de agosto de 2018.

Leonardo Bravo Garcia

Estagiário de Direito

Matrícula 33231

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 153105 Nr: 5870-10.2015.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TCDA, VRC, GJVJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANO DALLOCA DE 

PAULA - OAB:MT 20075/O

 ATOS ORDINATÓRIOS

Nos termos do artigo 152, inciso VI c.c artigo 203, § 4°, ambos do Código 

de Processo Civil, artigo 3° do Código de Processo Penal, provimento 

52-2007- Corregedoria Geral de Justiça - intimo o advogado da acusada 

apresentar no prazo de 05 (cinco) dias, memoriais escritos, nos termos do 

artigo 411, § 4° c.c artigo 403, § 3° do Código de Processo Penal.

Primavera do Leste-MT, 06 de agosto de 2018.

Migueloncito dos Santos

Gestor Judiciário

Matrícula 21442

Comarca de Sorriso

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 06/2018

* O Edital n° 06/2018 - referente ao resultado final do Processo Seletivo 

para Recrutamento de Agente Comunitário de Justiça e Cidadania, da 

Comarca de Sorriso/MT - encontra-se no Caderno de Anexos do Diário da 

Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1004374-12.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. E. D. L. S. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

FABIANA DE LIMA OAB - 170.536.058-09 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

J. C. S. (RÉU)

 

Autos n. 1004374-12.2018.8.11.0040. Sentença sem mérito Vistos etc. 

Ante o teor da petição de id. 14502701, HOMOLOGO a desistência 

manifestada pela parte autora e, via de consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, o que faço com fundamento no 

art. 485, inciso VIII do CPC. SEM CUSTAS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

indevidos na espécie. P.R.I.C. TRANSITADA EM JULGADO, certifique-se e 

arquive-se. Às providências. Sorriso/MT, 03 de Agosto de 2018. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004323-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

F. F. D. L. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. D. L. (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELI SALVADOR OAB - 972.495.991-00 (REPRESENTANTE)

Outros Interessados:

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

 

Autos n. 1004323-98.2018.8.11.0040. 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. 

Relativamente ao pedido de guarda provisória, postergo a análise para 

após a realização do estudo psicossocial, a ser realizado pela equipe 

técnica forense, visando verificar as condições do ambiente familiar em 

que a menor se encontra inserida, assinalando prazo de 30 (trinta) dias. 

Quanto ao pedido de oferta de alimentos provisórios, uma vez 

comprovada à relação de parentesco, tal pedido deve ser DEFERIDO. 

Assim, diante dos documentos anexados à exordial, ACOLHO o pedido do 

requerente e, ARBITRO os alimentos provisórios em 63% (sessenta e três 

por cento) do salário mínimo vigente, atualmente correspondente a R$ 

600,00 (seiscentos reais), que serão devidos a partir da citação e 

prosseguir até decisão final da causa. Desta feita, OFICIE-SE a 

Coordenadoria Geral de Pagamentos da Secretaria de Administração do 

Estado de Mato Grosso para que proceda ao desconto em folha de 

pagamento do valor correspondente a pensão alimentícia. 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 10h30min, 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

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001091-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TOKIO MARINE SEGURADORA S.A. (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES OAB - PR0039162A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

1001091-78.2018.8.11.0040 CERTIFICO e dou fé para que surtam os 

jurídicos e legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 

da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a 

finalidade de, intimar a Parte Autora para impugnar a contestação, no 

prazo legal. 6 de agosto de 2018 MIRELA CRISTINA PAVANI LUPION 

GIANETTI

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 85172 Nr: 4483-87.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO ARNON AZEVEDO, MÁRCIA LUCIANA 

ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JESSÉ PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIEL HENRIQUE DE MELO - 

OAB:12671/MT, ELISA ALBINO DA SILVA DE CAMPOS PONTES - 

OAB:12.414/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, JULGO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO a presente 

demanda, com fundamento no artigo 485, inciso III e §1º, do Novo Código 

de Processo Civil.CUSTAS, se houver, pelos requerentes. HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS indevidos.P.R.I.C.Após o TRÂNSITO EM JULGADO, 

devidamente certificado, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de 

praxe.Às providências.Sorriso/MT., 1º de Agosto de 2018.Paula Saide 

Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 147804 Nr: 2871-41.2016.811.0040

 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: HAROLDO CESAR KOTHRADE, WERNER HAROLDO 

KOTHADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER DOS SANTOS, JOSÉ CORREIA DOS 

SANTOS, ESTEVÃO DOMINGOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO LEONARDO GARCIA DE 

AQUINO - OAB:7691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAUDELINO RIBEIRO DA 

SILVA - OAB:17448/A

 De largada, homologo a desistência manifestada com relação ao 

requerido Estevão Domingos dos Santos e, via de consequência, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, na forma do art. 

485, inciso VIII do CPC.A ação, no entanto, deve prosseguir com relação 

aos demais requeridos.A preliminar de inépcia da petição inicial face a 

ilegitimidade dos requeridos não merece acolhida neste momento, visto 

que, o fundamento invocado pelos requeridos constitui evidente matéria de 

mérito, cuja análise dependerá da prova a ser produzida nos autos.Nessa 

esteira, REJEITO a preliminar de inépcia da inicial e, presentes os demais 

requisitos legais, DECLARO o processo saneado.Em cumprimento ao 

disposto no art. 357 II do atual CPC, anoto que a PROVA deverá recair 

sobre os requisitos legais relativos a medida possessória – art. 561 do 

CPC, sem prejuízo de outros que, inclusive, podem ser sugeridos pelos 

litigantes no prazo de 15 (quinze) dias. Ressalto ainda que, os meios de 

prova admitidos em questão serão o pericial, documental e 

testemunhal.Nos termos do art. 357, III do NCPC, registro que o ÔNUS DA 

PROVA observará a regra geral prevista no art. 373 do CPC.Desde já, 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 10 de Outubro de 

2018, às 14:30 horas, ocasião em que, além do depoimento pessoal das 

partes, serão ouvidas as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o 

prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas, observando-se o disposto no art. 354, § 4º e 5º c.c. 450 e 

455, todos do NCPC.Caso as partes tenham interesse na produção da 

prova pericial, deverão informar nos autos no prazo de 15 (quinze) dias, 

possibilitando a sua realização previamente a audiência acima designada. 

Inertes as partes quanto a prova pericial no prazo assinalado, a mesma 

será considerada preclusa.Intimem-se. Às providências.Sorriso/MT, 01 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.: 110095 Nr: 2354-07.2014.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NILSON JACOB FERREIRA, NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTEMIR JOSÉ ZAMPEZE, ERONI MARIA 

SCARIOT ZAMPEZE, ANIR JOSE TAPARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NADJA LAURA PLEUTIM DE 

DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - OAB:9845

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIONIR PAULO SILVESTRO 

- OAB:16.005/MT, JADERSON ROSSET - OAB:15.129/MT

 Autos n. 2354-07.2014.811.0040. Código Apolo: 110095.

Sentença Homologatória de Acordo

 Vistos etc.

 Às fls. 172/174, as partes informaram que se compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo e a suspensão do 

feito.

 Pois bem. Ante a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo celebrado entre as partes, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante da presente sentença homologatória.

 Em consequência, JULGO EXTINTO O PRESENTE FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso III, alínea ‘b’, do 

Código de Processo Civil.

 P.R.I.C.

 Uma vez certificado o TRÂNSITO EM JULGADO, ARQUIVEM-SE os autos.

 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.: 46742 Nr: 3669-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE 

FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTELIVRA ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES SEM TERRA DA SESMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ELISANGELO 

SCHMIDT - OAB:11923/MT

 Autos n.3669-80.2008.811.0040 – Código: 46742.

 Vistos etc.

 DEFIRO o requerimento de fls. 211/213.

 Desta feita, INTIME-SE a executada através de seu patrono constituído à 

fl. 92, em consonância com a decisão de fl. 140.

 Decorrido o prazo para pagamento, conclusos para análise do pedido de 

penhora online.

 No mais, DEFIRO a inserção do nome/CPF da executada junto aos órgãos 

de negativação, devendo a Secretaria da Vara proceder através do 

Sistema SERASAJUD.

 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 183460 Nr: 11239-05.2017.811.0040

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO VOLVO (BRASIL) S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GASPAR IMOBILIÁRIA COMÉRCIO E 

REPRESENTAÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICHARDT ANDRÉ ALBRECHT - 

OAB:53186/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19982/O, Thiago Matheus Silva Bilhar - OAB:13412-A

 Posto isso, CONHEÇO DOS EMBARGOS, lhes dando PARCIAL 

PROVIMENTO, fazendo constar na decisão atacada as deliberações acima 

detalhadas.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. 199-203 se dará a partir da publicação e respectiva intimação desta 

decisão.Às providências.Intime-se. Cumpra-se.Sorriso, 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.: 97453 Nr: 9479-94.2012.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA APARECIDA NASCIMENTO ROMANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANO BOABAID BERTAZZO - 

OAB:8794-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9479-94.2012.811.0040 – Código Apolo: 97453.

 Vistos etc.

 Pelas razões já expostas na decisão proferida à fl. 68, INDEFIRO o pedido 

de busca via INFOJUD.

 Desta feita, INTIME-SE a parte exequente para requerer o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 03 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.: 85691 Nr: 5053-73.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA, ROGÉLIA GRAGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAUCARD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10.661/MT, WASHINGTON FARIA DE SIQUEIRA - OAB:18071/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 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a PARTE 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista os extratos da conta única dos 

depósitos judiciais de fls. 135/144.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 139882 Nr: 10595-33.2015.811.0040

 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: ELDON ANTONIO HANAUER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO APARECIDO DE 

SOUZA - OAB:13298/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013-A/MT, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - 

OAB:8196, RUBIA EMANUELLA SOARES RIBEIRO - OAB:16.120/MT, 

SCHEILA RIBEIRO DE LIMA - OAB:16838

 Diante de todo exposto, RECEBO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

opostos, dando provimento apenas para corrigir erro material constante à 

fl. 167, de modo que onde se lê: “Isto posto, acolho a preliminar arguida 

pela ré em sede de contestação, de modo que reconheço a falta de 

interesse de agir do autor e, via de consequência, julgo extinto o processo 

sem resolução do mérito, na forma do art. 485, VI do CPC.” passe a 

constar: “Isto posto, reconheço a falta de interesse de agir do autor e, via 

de consequência, julgo extinto o processo sem resolução do mérito, na 

forma do art. 485, VI do CPC.”.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT, 03 de Agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande
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 Cod. Proc.: 52450 Nr: 2935-95.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RTM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN ÉDEN LUVISA DA ROCHA - 

OAB:16271/E, ÉDEN OSMAR ROCHA - OAB:4.297-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELE DE MELO BAISE 

BARTH - OAB:11.277-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 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "a) “VEÍCULO MARCA/MODELO: 

HONDA/CG 125 FAN KS, PLACA QBH-5037, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 

2014/2014”;

b) “VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 FAN ES, PLACA 

NPP-8138, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2009/2009”;

c) “VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/CG 125 TITAN KS, PLACA 

MBN-0756, ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2001/2001

d) “VEÍCULO MARCA/MODELO: VW GOL 16V, PLACA HRP-7238, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2000/2000”;

e) “VEÍCULO MARCA/MODELO: VW PARATI 1.6, PLACA JYF-1102, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2000/2000”;

f) “VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/ SAVEIRO CL, PLACA GNF-6765, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 1992/1992;”

g) “VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/GOL CL, PLACA AGB-7052, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 1987/1987” de propriedade do(s) executado(s) 

Echael Natalino Rossoni ". CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a 

partir da intimação da penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para 

opor, querendo, EMBARGOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 34332 Nr: 3483-28.2006.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR MARIA DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DALTON ADORNO TORNAVOI 

- OAB:4729-A, FERNANDO HENRIQUE LUCHETTI RODRIGUE - 

OAB:228603/SP, LUZIA ANGELICA A. GONÇALVES - OAB:9.802-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 no prazo legal, informar dados bancários (banco: 

nome e número, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ e nome completo 

do Titular da conta para a qual será feita a transferência) para 

transferência dos valores depositados judicialmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 16754 Nr: 857-41.2003.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEONILDES MARCELINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINASGÁS DISTRIBUIDORA DE GÁS 

COMBUSTÍVEL S/A, GOIOGÁS - W- FURLANETO E SIMIONATO LTDA, 

LIBERTY PAULISTA DE SEGUROS SA, IRB - BRASIL RESSEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVANDRO SILVA FERREIRA - 

OAB:11538, HUGO LEONARDO GARCIA AQUINO - OAB:7691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT, CELSO GONÇALVES BENJAMIN - OAB:3411/GO, 

EMERSON ROZENDO PORTOLAN - OAB:7504/MS, FÁBIO PRANDINE 

MOLEIRO - OAB:PR-34019, GABRIELA DOS SANTOS FERNANDES - 

OAB:GO 33.951, JOÃO RAIMUNDO FORMIGHIERI MACHADO PEREIRA - 

OAB:PR-12588, JUAREZ PAULO DA SILVA - OAB:PR-8931, MURILLO 

ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A, SANDRA MARCELINO DA 

SILVA - OAB:GO 13.723, SILVANA DOS SANTOS CHRISTO DE 

QUEIRÓS - OAB:PR-25935

 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 nos 

autos, requerendo o que entender de direito, haja vista os extratos da 

conta única dos depósitos judiciais de fls. 810/813.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 106343 Nr: 9409-43.2013.811.0040

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO HENRIQUE BOGORNI NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO ZAROUR 

CÉSAR - OAB:PROMOTOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ERIKA MORAES DE LIMA - 

OAB:17530/O

 Autos n. 9409-43.2013.811.0040 – Código: 106343.

 Vistos etc.

 ACOLHO o requerimento do Parquet de fls. 244/245.

 Desta feita, INTIME-SE o demandado para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprove documentalmente o cumprimento da obrigação de fazer 

assumida às fls. 186/187.

 Após, COLHA-SE o parecer ministerial.

 Oportunamente, CONCLUSOS.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 1º 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.: 194104 Nr: 6369-77.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO JOSE DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - SORRISO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT

 Autos n. 6369-77.2018.811.0040 – Código: 194104.

 Vistos etc.

 RECEBO os embargos à execução na forma colocada em Juízo, porém, 

SEM EFEITO SUSPENSIVO, nos termos do art. 919, do CPC.

 DIGA o embargado no prazo legal.

 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 Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 104538 Nr: 7606-25.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDUARDO HENRIQUE BERNARDES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZELMIR JOAO PASQUALI, ITACIR SANTO 

PASQUALI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISIANE BOTTEGA - 

OAB:15.397/MT, JEFFERSON BUENO MACHADO - OAB:39400-PR, 

SIVONEI NARCISA SANTIN - OAB:8266-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7606-25.2013.811.0040 Código Apolo: 104538

 Vistos etc.

 Com razão o i. Defensor Público na manifestação de fl. 96, eis que não foi 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 145 de 665



observado o disposto no art. 257, inciso II do Código de Processo Civil, 

razão pela qual DECLARO NULA a citação de fl. 92.

 Desta feita, em consonância com o disposto no art. 256, inciso I, do 

Código de Processo Civil, CITE-SE o demandado por edital, pelo prazo de 

30 (trinta) dias, fazendo constar as advertências de praxe e observando 

o disposto no art. 257, inciso II do CPC.

 Não havendo manifestação do demandado, mantenho a nomeação da 

DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL como CURADORA ESPECIAL, nos 

termos da decisão de fl. 95.

 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.: 195513 Nr: 7097-21.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO DE LÍRIO SERVILHA JÚNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA, NATIV FOODS LTDA, NATIV 

-COMÉRCIO E DISTRIBUIÇÃO DE ALIMENTOS IMPORTAÇÃO E 

EXPORTAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MORISA SANT ANA DE OLIVEIRA 

DE AVILA - OAB:10263-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 7098-21.2018.811.0040 – Código Apolo: 195513.

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a inicial veio desacompanhada de 

documentos essenciais, tais como documentos pessoais da parte autora.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade acima apontada, 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 das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 44075 Nr: 1221-37.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: NIVA ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADILSON MARTINS, TV CIDADE - SORRISO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO GOMES 

BATISTA - OAB:11.533

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS VINICIUS MENDES 

DE MORAES - OAB:3540-A

 Autos n. 1221-37.2008.811.0040 – Código Apolo: 44075.

 Vistos etc.

 Diante da situação apresentada no presente feito, entendo que se mostra 

necessário a designação de audiência de conciliação, a ser presidida por 

esta magistrada, a qual DESIGNO para o dia 26 de Setembro de 2018, às 

16h30min.

 INTIMEM-SE as partes e seus patronos, consignando que o não 

comparecimento a solenidade será considerado ato atentatório a dignidade 

da justiça e será sancionado com multa de até 20% (vinte por cento) do 

valor da causa, na forma do disposto no art. 77, inciso IV, do CPC.

 Observe a Secretaria da Vara o endereço dos executados declinado no 

petitório de fls. 353/355.

 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.: 134204 Nr: 7578-86.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, IEDA MARA SOARES DA SILVA - OAB:18131, Vênus Mara 

Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7578-86.2015.811.0040 Código Apolo: 134204.

Homologação de acordo/Suspensão

 Vistos etc.

 Às fls. 50/51, as partes informaram que se compuseram amigavelmente, 

pugnando pela homologação do acordo e a suspensão do feito.

 Pois bem. Inicialmente, convém mencionar que embora o executado JOÃO 

BATISTA RODRIGUES não se fizesse acompanhado de advogado quando 

da lavratura do termo de acordo, não há óbice a sua homologação, eis que 

se tratando de direito disponível, é dado às partes pactuar sem a 

presença do procurador, devendo a avença homologada.

 Assim, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA e JOÃO BATISTA RODRIGUES, encartado às fls. 

50/51, que passa a fazer parte integrante da presente, para que surta 

seus jurídicos e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, em conformidade com o disposto no art. 922 do CPC, 

SUSPENDO o processo até o cumprimento integral da obrigação, 

DETERMINANDO-SE a baixa do relatório estatístico e a remessa ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUSTAS processuais e HONORÁRIOS advocatícios, na forma avençada 

pelas partes.

 P.R.I.C.

 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.: 33579 Nr: 2728-04.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MACIESKI GONÇALVES, CESAR 

ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMEU DE AQUINO NUNES - 

OAB:3770/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 2728.04.2006.811.0040 (33579)

Homologação de acordo/Suspensão

Vistos etc.

 Às fls. 144/149 as partes apresentaram novo termo de acordo, pugnando 

pela homologação e suspensão do feito.

 Pois bem. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes Banco do Brasil S/A e Mauro Macieski Gonçalves 

e outros, que passa a fazer parte integrante da presente, para que surta 

seus jurídicos e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Novo Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, em conformidade com o disposto no art. 922 do CPC, 

SUSPENDO o processo até o cumprimento integral da obrigação, 

DETERMINANDO-SE a baixa do relatório estatístico e a remessa ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUSTAS processuais e HONORÁRIOS advocatícios, na forma avençada 

pelas partes.

 P.R.I.C.
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 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.: 135037 Nr: 7968-56.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: TRANSTERRA TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA IDÊ LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEISE TASSIANA MARCHIORO - 

OAB:13737, Vênus Mara Soares da Silva - OAB:8677/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 7968-56.2015.811.0040 Código Apolo: 135037.

Homologação de acordo/Suspensão

 Vistos etc.

 Às fls. 47/48, as partes informaram que se compuseram amigavelmente, 

pugnando pela homologação do acordo e a suspensão do feito.

 Pois bem. Inicialmente, convém mencionar que embora a executada Hilda 

Idê Lima não se fizesse acompanhada de advogado quando da lavratura 

do termo de acordo, não há óbice a sua homologação, eis que se tratando 

de direito disponível, é dado às partes pactuar sem a presença do 

procurador, devendo a avença homologada.

 Assim, presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes TRANSTERRA TERRAPLANAGEM E 

PAVIMENTAÇÃO LTDA e HILDA IDÊ LIMA, encartado às fls. 47/48, que 

passa a fazer parte integrante da presente, para que surta seus jurídicos 

e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil.

 Por conseguinte, em conformidade com o disposto no art. 922 do CPC, 

SUSPENDO o processo até o cumprimento integral da obrigação, 

DETERMINANDO-SE a baixa do relatório estatístico e a remessa ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUSTAS processuais e HONORÁRIOS advocatícios, na forma avençada 

pelas partes.

 P.R.I.C.

 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.: 119826 Nr: 10089-91.2014.811.0040

 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): D. M. DA SILVA DALMASO - ME, DORACI 

MARIANO DA SILVA DALMASO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 10089-91.2014.811.0040 - Código Apolo: 119826.

 Vistos etc.

 Em que pese à conclusão dos autos, verifico que não houve o 

cumprimento integral da decisão de fl. 47.

 Desta feita, INTIME-SE a Curadora Especial em consonância com a 

determinação supramencionada.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 02 de Agosto de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193882 Nr: 6264-03.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VICTOR HUGO DE ARAÚJO HONEGGER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIA MARIA RANIERI - 

OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6264-03.2018.811.0040 – Código Apolo: 193882.

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a inicial veio desacompanhada de 

documentos essenciais, tais como documentos pessoais da parte autora, 

a certidão de trânsito em julgado, certidão de crédito e documentos que 

comprovem o crédito do executado.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade acima apontada, 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 Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193881 Nr: 6263-18.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALESSANDRA SATIE KUSHIKAWA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIA MARIA RANIERI - 

OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6263-18.2018.811.0040 – Código Apolo: 193881.

 Vistos etc.

Compulsando os autos, verifico que a inicial veio desacompanhada de 

documentos essenciais, tais como documentos pessoais da parte autora, 

a certidão de trânsito em julgado e documentos que comprovem o crédito 

do executado.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sanar a irregularidade acima apontada, 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 Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 51858 Nr: 2018-76.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR STEFFLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ PAULO WELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE LUIZ ALVES DA 

SILVA - OAB:10065, HIGOR HENRIQUE DE ALBUQUERQUE SILVA - 

OAB:23.412, LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - OAB:19139, NADJA 

LAURA PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382, NILSON JACOB FERREIRA - 

OAB:9845, RODRIGO FELIX CABRAL - OAB:15576

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Portanto, pelo acima exposto, INDEFIRO o requerimento constante no item 

‘a’ do petitório de fls. 142/148, DETERMINANDO, por conseguinte, a 

intimação do executado acerca da penhora online realizada às fls. 
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115/116.Decorrido o prazo sem manifestação do executado, desde já, 

DEFIRO a expedição de alvará para levantamento da quantia penhorada, 

devendo a Secretaria da Vara observar o Provimento n. 68 editado pelo 

Conselho Nacional de Justiça, veiculado aos magistrados por meio do 

Ofício Circular 41/2018/PRES/TJMT.No tocante a expedição de mandado de 

avaliação e demais atos expropriatórios dos veículos penhorados (fls. 

139/140), válido mencionar que restou suficientemente comprovada a 

propriedade do executado, consoante se visualiza às fls. 151/152 e 

154/155. Assim, DEFIRO o requerimento constante no item ‘b’ do petitório 

supramencionado.CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.Às 

providências.Sorriso/MT., 02 de Agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 101422 Nr: 4292-71.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LARISSA APARECIDA DALPIVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONSELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORREA DA SILVA - OAB:4.867-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LEANDRO RENZ - 

OAB:11307-A

 Autos n. 4292-71.2013.811.0040 Código Apolo: 101422.

 Vistos etc.

 Analisando os autos, verifica-se que as partes entabularam acordo 

(68/70), entretanto, observa-se que o termo não foi subscrito pelo patrono 

da executada.

 Desta feita, DETERMINO a intimação do patrono da executada para, 

querendo, manifestar-se quanto à avença e/ou requerer o que entender 

de direito, no prazo de quinze (15) dias, consignando que a inércia será 

entendida como concordância tácita.

 Após, façam-me os autos CONCLUSOS para as deliberações pertinentes.

 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.: 105992 Nr: 9078-61.2013.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SDOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gislaine Cristina dos Santos 

Krieser - OAB:23.166/MT, HINGRITTY BORGES MINGOTTI - 

OAB:20004/E, LARISSA INÁ GRAMKOW MESQUITA - OAB:8196, 

RENATA FERREIRA DAMACENO PEDROSO - OAB:18356/E, SAMARA 

FULBER - OAB:18345/E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 9078-61.2013.811.040 – Código: 105992.

 Vistos etc.

 DEFIRO a busca de veículos via RENAJUD, devendo a Secretaria da Vara 

proceder na forma do Ordem de Serviço nº 01/2016.

 Após, INTIME-SE o exequente para requerer o que entender de direito, no 

prazo de 15 (quinze) dias.

 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.: 195167 Nr: 6897-14.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXANDRE GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIA MARIA RANIERI - 

OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6897-14.2018.811.0040 – Código Apolo: 195167.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a inicial veio desacompanhada de 

documentos essenciais, tais como documentos pessoais da parte autora, 

bem como certidão de crédito e documentos que comprovem o crédito 

executado.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente 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 Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 193880 Nr: 6262-33.2018.811.0040

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SIMONE SEIXAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NATIV - INDÚSTRIA BRASILEIRA DE 

PESCADOS DA AMAZÔNICOS S/A-IBPASA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REGIA MARIA RANIERI - 

OAB:73152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n. 6262-33.2018.811.0040 – Código Apolo: 193880.

 Vistos etc.

 Compulsando os autos, verifico que a inicial veio desacompanhada de 

documentos essenciais, tais como documentos pessoais da parte autora.

 Aliado a isso, observo que a parte autora embora tenha juntado certidão 

de habilitação, da mesma não é possível constatar o trânsito em julgado da 

sentença.

 Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente 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 Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 168797 Nr: 2653-76.2017.811.0040

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAGDA LIANE MORAIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JURAIR PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CHAVES DE MORAIS - 

OAB:10451-GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, não demonstrado o pagamento das prestações alimentícias 

devidas, DECRETO A PRISÃO CIVIL do executado JURAIR PEREIRA da 

SILVA, devidamente qualificado nos autos, pelo prazo de sessenta (60) 

dias ou até que efetue o pagamento das verbas exequendas, a teor do 

disposto no artigo 528 do Código de Processo Civil e demais aplicáveis na 

espécie.EXPEÇA-SE mandado de prisão, mediante prévia atualização do 

débito alimentar, pela contadoria judicial, em consonância com os termos 

desta decisão, devendo ser suspenso o cumprimento do mandado, em 

caso de pronto pagamento do referido valor (§6º, art. 528, CPC)Urge 
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ressalvar, que deverá o Sr. Meirinho e a Autoridade Policial encarregada 

do cumprimento do mandado de prisão, observar que a prisão será 

cumprida em regime fechado, bem como que por se tratar de prisão de 

caráter civil, deve o conduzido ser recolhido em cela apropriada 

separadamente dos demais (§4º, art. 528, CPC).Por fim, OFICIE-SE a 

empresa empregadora indicada no petitório supramencionado para que 

proceda ao desconto em folha de pagamento do valor correspondente a 

pensão alimentícia, todo mês, e deposite na conta bancária descrita 

indicada.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria 

Pública.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Às providências.Sorriso/MT, 

03 de Agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen Mussi CasagrandeJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 107515 Nr: 43-43.2014.811.0040

 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: OMNI S/A - CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

- BANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIDELCINO ALVES FERNANDES JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALESSANDRA FERREIRA ZUCA - 

OAB:233418/SP, ALESSANDRO ALVES MAGALHÃES SILVA - 

OAB:26.264/SP, AMANDA DE LIMA UMBELINO GOMES - OAB:8.736 

OAB/RN, BRENO MAGALHÃES DE FIGUEIREDO - OAB:139.762/MG, 

CHRISTIANE LEITE MACEDO - OAB:110269/MG, GIULIO ALVARENGA 

REALE - OAB:15484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Desta feita, CITE-SE a executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar 

o pagamento do débito (art. 829 do CPC), sob pena de não o fazendo 

ser-lhes penhorado tantos bens quantos forem necessários para garantia 

do principal atualizado, juros, custas e honorários advocatícios (art. 829 e 

parágrafos do CPC) ou, oferecerem embargos no prazo de 15 (quinze) 

dias, independentemente de penhora, depósito ou caução (art. 914 c.c. 

art. 915 do CPC).Caso a constrição recaia sobre bens imóveis, INTIME-SE 

o cônjuge da executada, se casada for, ou a terceiro garantidor, bem 

como providencie o registro da penhora junto ao Cartório de Registro de 

Imóveis competente, nos termos dos artigos 842, 835, § 3º, 831, 845 § 1º 

e 837, todos do NCPC.Havendo pedido de penhora online, em sendo o 

caso, façam-me os autos CONCLUSOS.Desde logo, FIXO os honorários 

advocatícios em 10% sobre o valor do débito devidamente atualizado, 

sendo que em caso de integral pagamento no prazo acima, a verba 

honorária deve ser reduzida pela metade (art. 827, § 1º do CPC).DEFIRO 

os benefícios do art. 212, § 2º do CPC, ao Oficial de Justiça encarregado 

das diligências, caso seja estritamente necessário, o que deverá ser 

certificado, observando o disposto no art. 5º, inciso XI, da Constituição 

F e d e r a l . C U M P R A - S E ,  e x p e d i n d o  o  n e c e s s á r i o . À s 

providências.Sorriso/MT., 03 de agosto de 2018.Paula Saide Biagi Messen 

Mussi CasagrandeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120776 Nr: 9767-71.2014.811.0040

 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: SILVIA APARECIDA PERES DE SOUSA, SGPBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, deixo de acolher a pretensão deduzida na inicial e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC. Entretanto, fica suspensa a cobrança, eis que os requerentes são 

beneficiários da Justiça Gratuita.Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e arquive-se.P.R.I.C.Ciência ao MPE.Às 

providências.Sorriso/MT, 03 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.: 120351 Nr: 10341-94.2014.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YURI GABRIEL DE OLIVEIRA, ANDERSON LIR DE 

OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMPANHIA DE SEGUROS ALIANÇA DO 

BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLINNE RIZZIE COELHO 

OLIVEIRA GARCIA - OAB:24549/GO, CLAUDINÉIA SANTOS PEREIRA - 

OAB:22376/GO, FABIANE GOMES PEREIRA - OAB:30485, HAROLDO 

FERRAZ ARAÚJO - OAB: 25395/GO, JACÓ CARLOS SILVA COELHO - 

OAB:15.013-A/MT

 Autos nº 10341-94.2014.811.0040 (Cod. 120351)

 Vistos etc.

De início, anoto que o presente feito encontra-se inserido na Meta 2, 

devendo a Secretaria da Vara dar prioridade no cumprimento das 

determinações exaradas.

No mais, converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte requerida para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos autos 

manual do seguro de vida intitulado BB Vida Mulher, bem como oportunizo 

a juntada de demais documentos que entenda pertinente a fim de 

comprovar as alegações tecidas em sede de contestação, especialmente 

no que tange a recusa formal da proposta de seguro BB Vida Mulher de nº 

73.591.589-X.

Ademais, oportunizo a parte autora a juntada aos autos de comprovantes 

de pagamento referentes ao seguro de vida BB Vida Mulher de nº 

73.591.589-X, uma vez que os comprovantes acostados à fl. 31 são 

relativos a apólice de seguro intitulada Ouro vida de nº 25.160.331-8.

 Após, conclusos.

 Às providências.

 Sorriso/MT, 03 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.: 106082 Nr: 9161-77.2013.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO-SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DELSENILDO CARVALHO DO SANTOS, 

GILMAR DE JESUS DURVAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRY CHEKERDEMIAN 

SANCHIK TULIO - OAB:11640

 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 

REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos autos, requerendo 

o que entender de direito, haja vista o teor da certidão de fl. 103.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 54576 Nr: 3888-35.2004.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LENIR MARIA DAL MOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU UNIBANCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347/MT, 

ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - OAB:10134, ALVARO DA CUNHA 

NETO - OAB:12.O69-MT, EDENIR RIGHI - OAB:8484

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Murelli Ferreira 

Oliveira - OAB:11681, DALTON ADORNO TORNAVOI - OAB:4729-A, 

ENIO MARTIMIANO DA CUNHA JUNIOR - OAB:13695/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 
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NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, intimar a parte 

REQUERENTE, para no prazo legal, informar dados bancários (banco: 

nome e número, agência, conta corrente, CPF ou CNPJ e nome completo 

do Titular da conta para a qual será feita a transferência) para 

transferência dos valores depositados judicialmente.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 171392 Nr: 4209-16.2017.811.0040

 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: IGOR ALEXANDRO MAYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDIRA SUMMAYA MOTA MENDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEZIO LIMA FERNANDES - 

OAB:17309/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VIVIAM CARLA IGNACIO 

VIEIRA - OAB:13510/O

 Autos nº 4209-16.2017.8.11.0040 Código Apolo: 171392.

 Vistos etc.

 Acolho o parecer ministerial de fl. 151.

 Desta Feita, DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 

de Outubro de 2018, às 16h30min.

 INTIMEM-SE todos.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 03 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.: 3171 Nr: 328-03.1995.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL AGRÍCOLA BAGGIO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO CARLOS ROSBACH DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO JOSÉ DA SILVA 

SIQUEIRA DE FARIAS - OAB:17.486 OAB/MT, TÁRIK FERREIRA - 

OAB:21931, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO NONATO DOS 

SANTOS - OAB:3286-A/MT

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos que em 

cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT e art. 203, § 4º, do 

NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, INTIMAR a parte 

EXEQUENTE e EXECUTADA da penhora realizada por termo nos autos que 

recaiu sobre o(s) seguinte(s) bem(ns): "a) “VEÍCULO MARCA/MODELO: 

HONDA/ CBX 250 TWISTER, PLACA AOI-9310,  ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2006/2007,CHASSI 9C2MC35007R017822”;

b) “VEÍCULO MARCA/MODELO: HONDA/ NX-4 FALCON, PLACA JZI-2601, 

ANO FABRICAÇÃO/MODELO: 2001/2001, CHASSI 9C2ND07001R010454”;

c) “VEÍCULO MARCA/MODELO: VW/ GOL 1.8, PLACA AJO-5423, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 2000/2001, CHASSI 9BWCC05X01T058140”;

d) “VEÍCULO MARCA/MODELO: GM/ CARAVAN, PLACA AIP-5429, ANO 

FABRICAÇÃO/MODELO: 1986/1987, CHASSI 9BGVN15DHGB104115” de 

propriedade do(s) executado(s) João Carlos Rosbach de Souza". 

CIENTIFICANDO a PARTE EXECUTADA, que a partir da intimação da 

penhora fluirá o prazo de 15 (quinze) dias para opor, querendo, 

EMBARGOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 141775 Nr: 11480-47.2015.811.0040

 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: PERSI CALZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO DE SEMENTES MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAMILTON VIRGÍLIO MEDEIROS - 

OAB:MT-4783-B, PAULO SÉRGIO GONÇALVES PEREIRA - OAB:4929-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMILÇON ALMEIDA 

GILARDE - OAB:MT-7440

 Por conseguinte, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na 

forma do art. 487, inciso I do CPC.Decorrido o prazo recursal, certifique-se 

e aguarde-se em Cartório pelo prazo de 15 (quinze) dias. Nada sendo 

requerido, ao arquivo. Requerido o cumprimento de sentença, após 

reclassificação do processo, proceda-se na forma do art. 523 do 

CPC.P.R.I.C.Às providências.Sorriso/MT, 03 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.: 129347 Nr: 4966-78.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERTIMIG FERTILIZANTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEO COMERCIO DE PRODUTOS 

AGROPECUÁRIOS LTDA, OBJETIVA AGRICOLA LTDA, MARCOS CESAR 

COSTA, SONIA MARIA DA SILVA COSTA, VALTER ALEXANDRE 

SANTANA DA SILVA, MARIA CRISTINA DEMARCHI SANTANA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE RAMALHO GERINO - 

OAB:5.614, FERNANDO PARMA TIMIDATI - OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4966-78.2015.811.0040 Código: 129347

Embargante: Fertimig Fertilizantes Ltda

Embargados: Objetiva Agrícola e Outros

 Vistos etc.

 Cuida-se de embargos de declaração propostos por Fertimig Fertilizantes 

Ltda, pugnando pela correção do erro material constante da sentença de 

fl. 112-113.

 Vieram os autos conclusos.

 É O 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, da análise dos autos, observo que razão assiste a 

embargante, já que a referida sentença que extinguiu o feito sem 

resolução de mérito por abandono não pode subsistir, ante o equívoco 

apontado na intimação pessoal da exequente à fl. 111, eis que o AR fora 

encaminhado para endereço diverso do constante nos autos.

 Desse modo evidencia-se que a intimação apenas restou impossibilitada 

em virtude do endereço errôneo para o qual fora encaminhada, razão pela 

qual REVOGO a sentença proferida às fls. 112-113.

Por conseguinte, consigno que o prazo para que a exequente dê 

prosseguimento ao feito será contado a partir da ciência do presente 

decisum.

 IMTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 03 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.: 33579 Nr: 2728-04.2006.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MACIESKI GONÇALVES, CESAR 

ROBERTO SCHEVINSKI, ADRIANA SPENASSATTO SCHEVINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEIVISON VINICIUS KUNKEL 

LOPES DE SOUZA - OAB:14690, JOAO BATISTA FERREIRA - 

OAB:10962/B, ROMEU DE AQUINO NUNES - OAB:3770/MT, WILLIAN 

JOSÉ DE ARAÚJO - OAB:3928/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SILAS DO NASCIMENTO 

FILHO - OAB:4398-B

 REPUBLICAÇÃO: Autos n. 2728.04.2006.811.0040 (33579)
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Homologação de acordo/Suspensão

Vistos etc.

 Às fls. 144/149 as partes apresentaram novo termo de acordo, pugnando 

pela homologação e suspensão do feito.

 Pois bem. Presentes os requisitos autorizadores, HOMOLOGO o acordo 

firmado entre as partes Banco do Brasil S/A e Mauro Macieski Gonçalves 

e outros, que passa a fazer parte integrante da presente, para que surta 

seus jurídicos e legais efeito, na forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, 

do Novo Código de Processo Civil.

 Por conseguinte, em conformidade com o disposto no art. 922 do CPC, 

SUSPENDO o processo até o cumprimento integral da obrigação, 

DETERMINANDO-SE a baixa do relatório estatístico e a remessa ao 

ARQUIVO PROVISÓRIO.

 Decorrido o prazo, INTIME-SE a parte exequente para informar quanto ao 

cumprimento da obrigação assumida, no prazo de 10 (dez) dias.

 CUSTAS processuais e HONORÁRIOS advocatícios, na forma avençada 

pelas partes.

 P.R.I.C.

 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.: 120776 Nr: 9767-71.2014.811.0040

 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: SILVIA APARECIDA PERES DE SOUSA, SGPBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Hilde Justino Melo da 

Silva - OAB:8228/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660

 Isto posto, deixo de acolher a pretensão deduzida na inicial e, via de 

consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma 

do art. 487, inciso I do CPC.Condeno a parte autora ao pagamento das 

custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios que 

fixo em 10% sobre o valor atribuído à causa, na forma do art. 85, § 2º do 

CPC. Entretanto, fica suspensa a cobrança, eis que os requerentes são 

beneficiários da Justiça Gratuita.Transitada em julgado a presente 

sentença, certifique-se e arquive-se.P.R.I.C.Ciência ao MPE.Às 

providências.Sorriso/MT, 03 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.: 46742 Nr: 3669-80.2008.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS SOBRINHO, DENISE 

FERREIRA GARCIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASTELIVRA ASSOCIAÇÃO DOS 

TRABALHADORES SEM TERRA DA SESMARIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ROMÉRIO CARLOS 

SOBRINHO - OAB:6129-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SAULO ELISANGELO 

SCHMIDT - OAB:11923/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 

executada para, querendo, cumprir a obrigação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de ser acrescida ao débito a multa de 10%, prevista no art. 

475-J, do CPC, bem como honorários advocatícios que fixo em 10% sobre 

o valor do débito conforme precedentes do TJMT, Rec. Ag. Inst. nº. 

38794/2007, 1ª Câm. Cível, Rel. Des. Licínio Carpinelli Stefani, j. em 

18/02/2008 e Rec. Ag. Inst. nº. 108927/2007, 6ª Câm. Cível, Rel. Des. José 

Ferreira Leite, j. em 21/05/2008.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Cod. Proc.: 120776 Nr: 9767-71.2014.811.0040

 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: SILVIA APARECIDA PERES DE SOUSA, SGPBDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA VIDA E PREVIDENCIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WASNIESKI - 

OAB:15469/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Hilde Justino Melo da 

Silva - OAB:8228/MT, DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - OAB:11660

 Autos nº 9767-71.2014.811.0040 – Código: 120776.

 Vistos em correição.

 Cuida-se de ação de cobrança proposta por SILVIA APARECIDA PERES 

DE SOUSA e SILAS GABRIEL PERES BARBOSA DE SOUSA em desfavor 

de CAIXA VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, todos devidamente qualificados nos 

autos, pelos fatos e fundamentos expostos na exordial.

 A inicial veio acompanhada dos documentos de fls. 09/73.

 Recebida a inicial, determinou-se a citação da requerida (fl. 80).

 Citação, fls. 81.

 A demandada apresentou contestação às fls. 160/177, oportunidade em 

que requereu a improcedência do pleito inicial. Encartou aos autos os 

documentos de fls. 178/240.

 Impugnação, fls. 241/244.

 À fl. 255, os autores pugnaram pela apresentação de documentos.

 Logo adiante, à fl. 256, os requerentes pugnaram pela juntada de 

substabelecimento (fl. 257).

 Declinação de competência em favor deste Juízo, fl. 258 e 262.

 Vieram-me os autos conclusos.

 É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

 Pois bem. Analisando detidamente os autos, observo que embora ambas 

as partes tenham requerido o julgamento antecipado da lide, até o 

momento não foi apreciado o pedido formulado no item ‘c’ da exordial.

 Desta feita, não havendo prejuízos, DEFIRO o pleito de exibição dos 

documentos mencionados à fl. 08, item ‘c’, devendo a requerida ser 

intimada a apresentar tais documentos no prazo de 30 (trinta) dias.

 Após, INTIME-SE a parte autora para manifestar-se, no prazo de 05 (cinco 

dias).

 Em seguida, CONCLUSOS.

 No mais, 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, nos termos 

do art. 27, inciso II da CNGC/MT.

 CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Sorriso/MT., 04 de Setembro de 2017.

 Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande

 Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003581-73.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI (EMBARGANTE)

CEZARIO SAPIAGINSKY (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MENDES NEITZKE OAB - MT8234/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003581-73.2018.8.11.0040. 

EMBARGANTE: RODRIGO MARCELO SAPIAGINSKI, CEZARIO 

SAPIAGINSKY EMBARGADO: BANCO DO BRASIL S.A Vistos etc. 

Percutindo ao fundo da parlenda, insta que a petição inicial sub examine 

deve obediência aos requisitos do artigo 319 e 98 do NCPC, notadamente 

no que toca à caracterização da garantia constitucional ínsita no inciso 

LXXIV do artigo 5º da CF/88. No caso em vertente, malgrado a evidência 

da falta de pressupostos para concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, em obediência ao quanto disposto no artigo 99, §2º, do Código de 

Processo Civil de 2015, hei por bem determinar à parte autora que 

comprove efetivamente a insuficiência alegada, para posterior análise do 
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pedido de concessão do benefício. Isso porque da declaração de 

pobreza, a parte deve comprovar que caso efetue o pagamento das 

custas e despesas processuais, tal ato acarretará prejuízo ao seu 

sustento e de sua família, tudo com o intuito de evitar a concessão da 

justiça gratuita àqueles que não necessitam. No caso, os autores não 

juntaram declaração de hipossuficiência e ainda verificou-se a realização 

de negócio de compra e venda de maquinário agrícola avaliado em R$ 

275.000,00 (duzentos e setenta e cinco mil reais), devendo estes 

trazerem mais elementos a fim de comprovar que o pagamento das custas 

prejudicara o seu sustento. Assim, cabe ao magistrado no uso dos 

elementos presentes nos autos ponderar acerca do acesso gratuito a 

justiça. Nesse sentido: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – INCIDENTE DE 

IMPUGNAÇÃO À ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – PROCEDÊNCIA – 

AUSÊNCIA DE PROVA DA NECESSIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. O Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso. Inteligência do art. 

5º, LXXIV, da Constituição Federal. O art. 4º, da Lei nº 1.060/50, não deve 

ser aplicado de forma absoluta e irrestrita, merecendo ser alvo de 

interpretação sistemática e teleológica, para que em situações 

excepcionais possa ser relativizado, como forma de impedir o abuso do 

direito. Cabe ao julgador examinar a razoabilidade do deferimento da 

justiça gratuita, considerando para tanto os elementos que evidenciam a 

condição de necessidade do beneficiário. (TJMT - Ap 74958/2016, DESA. 

CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, QUINTA CÂMARA 

CÍVEL, Julgado em 30/11/2016, Publicado no DJE 07/12/2016) Assim, para 

fins e prazo do artigo 321 do mesmo CPC, intime os autores, por meio de 

seu advogado mediante publicação no DJE, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove documentalmente a necessidade dos benefícios do artigo 

98 do NCPC, trazendo declaração de imposto de renda, cópia da CTPS, 

bem como outros documentos que entender pertinente, sob pena de 

indeferimento da petição inicial e obrigação de recolhimento das custas e 

taxas judiciais ut Lei Estadual 7.603/01. Ressalte-se que a ausência de 

recolhimento das custas implica em cancelamento da distribuição do feito, 

nos termos do artigo 290 do CPC. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003699-20.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILA MARIA MACARI (AUTOR)

LUIZ ALVES MACARI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA MARCARI OAB - MT0010297A-B (ADVOGADO)

EDILO TENORIO BRAGA OAB - MT0014070A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOACIR PAULO MACARI (RÉU)

 

Nos termos da legislação vigente impulsiono os presentes autos para 

intimar a parte autora, através de seu advogado, para efetuar o 

pagamento devido pela diligência do oficial de justiça, retirando-se a 

respectiva guia de pagamento no site do Tribunal de Justiça: 

www.tjmt.jus.br, juntando-se posteriormente o comprovante de depósito 

nos autos. Sorriso, 06 de agosto de 2018. Michelle Toscano de Brito 

Marques – Analista Judiciária

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 92796 Nr: 4373-54.2012.811.0040

 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: CLOMIR BEDIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DAS CHAGAS ABRANTES, 

TROPICAL COMUNICAÇÃO LTDA - ME, RADIO E TELEVISÃO RECORD S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON ALMEIDA GILARDE 

- OAB:MT-7440

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO DA SILVA ANDRIESKI 

- OAB:10925-B, TAYLISE CATARINAROGÉRIO SEIXAS - OAB:15.483/A

 Processo nº: 4373-54.2012.811.0040

Código Apolo nº: 92796

Vistos, etc.

Previamente a analise da petição de fls. 198-199, INTIME-SE a parte autora 

para juntar aos autos, no prazo de 10 (dez) dias, procuração com 

poderes específicos para transigir e renunciar ou, querendo, traga a 

minuta do acordo firmado entre as partes, a fim de analise de seus termos.

 Após, conclusos.

Cumpra-se.

Intime-se.

 Sorriso/MT, 24 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 37566 Nr: 467-32.2007.811.0040

 AÇÃO: Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE OLIVEIRA LAMMEL - 

OAB:14259, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO PIMENTEL 

MARCOVICI - OAB:29624/PR, ATILA SAUNER POSSE - OAB:35249/PR, 

DIEGO ARTURO URRESTA - OAB:OAB/PR 37298, FERNANDO MUNIZ 

SANTOS - OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - 4.427/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110768 Nr: 2929-15.2014.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO YAMAHA MOTOR DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA FLORENTINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS HENRIQUE FAGUNDES 

MAGALHÃES - OAB:17.567, KARINE FAGUNDES GARCIA DUARTE 

ALVES PINTO - OAB:6294/B, MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO - 

OAB:4482/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - OAB:7556-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO AUTOR PARA JUNTAR NOVAMENTE OS AUTOS A 

PETIÇÃO DO AUTOR DE FLS. 89/95( PEA 196198, PROTOCOLADA EM 

27/07/2018), UMA VEZ QUE AS JUNTADAS ESTÃO INELEGIVEIS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 41732 Nr: 4531-85.2007.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHAMBI ALIMENTOS OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS 

CEREALISTA LTDA, MAUÁ CONSULTORIA, CORRETORA E COMÉRCIO 

LTDA, PAULO SÉRGIO GARBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057 

- MT, VINICIUS DALL COMUNE HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA LERMEN BEDIN - 

OAB:10 937-MT, ANDERSON BORCATH BARBERI - OAB:38689, 

CARLOS EDUARDO PEREIRA BRAGA - OAB:12572, FLÁVIO JOSÉ 

FERREIRA - OAB:3574/MT, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - 

OAB:7.724/MT, MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA - 

OAB:175175, MARCELO CLEMENTE BASTOS - OAB:33734-B, zalaudio 

- OAB:5.688-A, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - 4.427/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 40306 Nr: 3154-79.2007.811.0040
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 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSOL DO BRASIL ARMAZÉNS GERAIS E CEREALISTA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANHAMBI AGROINDUSTRIAL OESTE LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO PIMENTEL MARCOVICI 

- OAB:29624/PR, ANDRÉ RICARDO TUBIANA - OAB:36.915-PR, ATILA 

SAUNER POSSE - OAB:35249/PR, FERNANDO MUNIZ SANTOS - 

OAB:22384/PR, JAILINE FRANCIELLE FRASSON - OAB:7.724/MT, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VINICIUS DALL COMUNE 

HUNHOFF - OAB:10.453/MT

 NOS TERMOS DO ARTIGO 431 DA CNGC, INTIMO O ADVOGADO 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA OAB - 4.427/MT, A FIM DE QUE DEVOLVA OS 

AUTOS IMEDIATAMENTE AO CARTÓRIO, SOB PENA DE SOFRER AS 

SANÇÕES PREVISTA NOS ARTIGOS 434 A 436 DA CNGC E A EXPEDIÇÃO 

DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 39773 Nr: 2637-74.2007.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARLINDO MARCHIORO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R GOES NICOLADELLI - OAB:17.980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUESLLEY DE OLIVEIRA LEITE 

- OAB:8241/MT, JOÃO PAULO CARDOSO CASTALDO - OAB:8227-B

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 27439 Nr: 1936-84.2005.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAIR ALBERTO PANDINI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UMBERTO LUIS PIRES, IDEAL - 

EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: zalaudio - OAB:5.688-A, 

ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE BURTET - 

OAB:87478

 INTIMAÇÃO do autor para requerer o que entender de direito no prazo de 

15 dias, sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 61325 Nr: 4618-36.2010.811.0040

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADELIO ROGOVSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INACIO ROGOVSKI - ESPOLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, RENATO LUIS RONCON - OAB:11465/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 istos etc.

Considerando que o Município de Sorriso alegou divergência nos valores 

atribuídos ao imóvel sob matrícula nº 5447do CRI da Comarca de Rosário 

Oeste/MT, divergem do valor venal auferido pela Fazenda Municipal (fls. 

58/59).

Considerando que o Estado de Mato Grosso pugnou pela juntada de 

avaliação por agentes da Fazenda e guia de recolhimento de ITCMD (fl. 

65).

Considerando que os herdeiros não apresentaram qualquer impugnação 

às primeiras declarações.

DETERMINO:

1. Tendo em vista transcorreu mais de 90 (noventa dias) entre o protocola 

da petição à fl. 162 e a presente data, intime-se o inventariante para juntar 

os documentos requeridos pela Fazenda Estadual à fl. 65, no prazo de 15 

(quinze) dias.

2. Sobrevindo a manifestação do inventariante com os documentos 

anexados, abra-se vista à Fazenda Pública Estadual.

3. Intime-se o inventariante colacionar aos autos Certidão Negativa de 

Testamento, em nome do falecido, no prazo de 15 (quinze) dias, expedida 

pela CENSEC – Central Notarial de Serviços Compartilhados, devendo ser 

observada a orientação contida no Provimento n. 56, de 14 de julho de 

2016 do Conselho Nacional de Justiça – CNJ.

4. Expeça-se competente mandado de avalição do bem imóvel sob 

matrícula nº 5447do CRI da Comarca de Rosário Oeste/MT, a fim de 

dissolver as questões sobre o valor do imóvel.

5. Realizada a avaliação, abra-se vista ao inventariante, herdeiros e 

Fazenda Municipal para que se manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias.

6. Cumpridas as diligências acima, certificando-se eventual decurso de 

prazo, voltem os autos conclusos.

Às providências.

Sorriso/MT, 26 de julho de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3951 Nr: 1017-42.1998.811.0040

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS ANTÔNIO MIOTTO, EVANDRO SANTOS DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evandro Santos da Silva - 

OAB:5.726-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL SGANZERLA DURAND 

- OAB:131.512

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO

Intimação do advogado(a) EVANDRO SANTOS DA SILVA, para devolução 

dos autos nº 1017-42.1998.811.0040, Protocolo 3951, no prazo de 48 

(quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis 

(Provimento 38/2015/CGJ).

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003349-61.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLENE BROCH (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003363-45.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA MARIA FERREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 
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Provimento nº 07/2017-CGJ.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003778-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IVANIA TERESINHA FONTANA (EXECUTADO)

CLAUDICIR CASANOVA (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, 

acessar o site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu 

Serviços na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página 

do Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário 

deve selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-CGJ.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003810-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. B. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXPRESSO SATELITE NORTE LIMITADA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO INÁCIO MORAIS OAB - GO0026951A-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1003810-04.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: MATHEUS BARBOSA DA SILVA REQUERIDO: EXPRESSO 

SATELITE NORTE LIMITADA VISTOS. Cuida-se de Ação de Indenização 

por Acidente de Trânsito ajuizada por MATHEUS BARBOSA DA SILVA, 

representada por sua genitora MARIA DE JESUS PEREIRA DA SILVA em 

face de EXPRESSO SATELITE NORTE LTDA, todos qualificados nos autos, 

pelos fatos e fundamentos narrados na exordial. Devidamente citada, a 

parte requerida apresentou contestação, denunciando à lide a seguradora 

SEGURO RCO - SEGURO DE RESPONSABILDIADE CIVIL OBRIGATÓRIO. 

Deste modo, e considerando a apólice de seguro constante de Id 9873839, 

a qual demonstrada, a existência de contrato de seguro entre à ré e a 

seguradora, DEFIRO o pedido de denunciação à lide. PROCESSE-SE a 

denunciação da lide os termos do art. 125, inciso II, do CPC. CITE-SE 

conforme art. 126 do CPC. Após manifestem-se o denunciante sobre a 

resposta da denunciação da lide e, em seguida, a parte autora. Após, 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001802-54.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE ARAUJO GALO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA AGNER OAB - MT19394-O (ADVOGADO)

JOAO ANTENOR DE MELO LEITE OAB - RS31210 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

XAVIER BATISTA PEREIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001802-54.2016.8.11.0040. 

REQUERENTE: DIEGO DE ARAUJO GALO REQUERIDO: XAVIER BATISTA 

PEREIRA VISTOS. Trata-se de Ação de Reparação de Danos Decorrentes 

de Acidente de Trânsito c/c Danos Morais e Materiais, pelos fatos e 

fundamentos narrados na inicial. Recebida a inicial, foi determinada a 

citação da parte requerida e designada audiência de conciliação. Foram 

apresentadas contestações e impugnação às contestações. Intimadas 

acerca das provas que pretendiam produzir, o autor pugnou pela 

produção de provas pericial, testemunhal e depoimento pessoal do réu, 

tendo o requerido postulado apenas pela produção de prova testemunhal. 

É o relatório. Passo a sanear o feito. Inicialmente, entendo que preliminar 

de inépcia da ação pro ausência de interesse de agir confunde-se com o 

próprio mérito da demanda, e com ele deverá ser analisado, uma vez que 

embasada na alegação de fato extintivo do direito do autor (culpa 

exclusiva do autor para a ocorrência do acidente). Posto isto e não 

havendo outras preliminares a serem analisadas, passo à sanear o feito. 

Fixo como pontos controvertidos: a) a responsabilidade pelo acidente de 

transito narrado na inicial; b) a ocorrência de danos materiais e morais. 

Oportunizo a manifestação das partes, para querendo, exercer seu direito 

nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do Código de Processo Civil. DEFIRO a 

realização da prova testemunhal, requerida pelas partes, bem como 

depoimento pessoal da parte requerida. Desde já, designo audiência 

instrução e julgamento para o dia 03 de dezembro de 2018, às 16:30 

horas. Consigno que, deverão as partes depositar o rol em cartório, no 

prazo de 15 (quinze) dias, bem como informar sobre o uso das 

prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Caso contrário, devera 

proceder a parte interessada a intimação de suas testemunhas da data 

designada, devendo comprovar nos autos a intimação com antecedência 

de pelo menos 03 (três) dias da data da audiência, salvo se tratar das 

hipóteses prevista no §4º, do mesmo dispositivo. Ainda, intimem-se as 

partes via DJE na pessoa de seus patronos, intime-se pessoalmente, caso 

haja requerimento de depoimento pessoal pela parte contrária, constando 

do mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas 

alegados, caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor. No mais, INDEFIRO o pedido de produção de prova pericial no local 

do acidente, posto que não demonstrada sua necessidade utilidade, 

porquanto decorrido mais de dois anos do acidente, o que evidencia a 

alteração substancial do lugar. Da mesma forma, INDEFIRO o pedido de 

prova pericial do veículo do autor, inoportuna para a comprovação dos 

pontos controvertidos alegados nos itens 1.1 e 1.2 da petição de Id 

10643593. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de Direito, em substituição 

legal.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004429-60.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL SILVA DE CARVALHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004429-60.2018.8.11.0040. AUTOR: 

DANIEL SILVA DE CARVALHO RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido 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 Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, servindo cópia como 

mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004394-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS FIGUEIROA DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004394-03.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MARCOS FIGUEIROA DE SOUZA RÉU: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. VISTOS. RECEBO a inicial, uma 

vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do 

Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido 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 Novo 

Código de Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE 

MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, 

haja vista que em Reunião sobre Pautas Temáticas, realizada pelo 

NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, restou consignado em ata a justificação da 

Seguradora Líder de que esta não está mais autorizada a apresentar 

propostas de acordo em processos em que não tenha havido prévio 

exaurimento da via administrativa, assim como em outros que consideram 

inaptos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, servindo cópia como 

mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1004238-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MESOCON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO EDUARDO HINTZ OAB - MT0015857A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMA TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI - ME (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004238-15.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MESOCON ENGENHARIA E CONSTRUCAO LTDA - EPP RÉU: LUMA 

TERRAPLENAGEM E CONSTRUCOES EIRELI - ME VISTOS. RECEBO a 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais e recolhidas as custas 

preliminares. CITE-SE a parte requerida, para pagamento do valor 

pleiteado, no prazo de quinze (15) dias, devendo constar no mandado 

que, se não houver pagamento ou não forem opostos embargos no 

mesmo prazo, constituir-se-á de pleno direito, o título executivo judicial, 

convertendo-se o mandado inicial em executivo (art. 701 NCPC). Fixo, 

desde já, honorários advocatícios em 5% sobre o valor da causa. 

Consigne-se que, caso a parte requerida quite o valor pleiteado, no prazo 

legal, ficará isenta de custas (701, § 1º, NCPC). Consigne-se que caso a 

parte interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar 

o pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. Cumpra-se, expedindo o necessário, servindo cópia como 

mandado. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004517-98.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR PRESTES DE CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA RODRIGUES OAB - MT0017745A (ADVOGADO)

BRUNA THOMAZI GARCIA OAB - RS91724 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004517-98.2018.8.11.0040. AUTOR: 

JOSIMAR PRESTES DE CAMPOS RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS VISTOS. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à parte 

requerente, na forma da lei. CITE-SE o requerido 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 Novo Código de 

Processo Civil. Deixo de designar SESSÃO DE MEDIAÇÃO/CONCILIAÇÃO, 

sufragando o disposto no art. 334, do CPC/15, haja vista que em Reunião 

sobre Pautas Temáticas, realizada pelo NUPEMEC/TJMT, n.º 002/2017, 

restou consignado em ata a justificação da Seguradora Líder de que esta 

não está mais autorizada a apresentar propostas de acordo em 

processos em que não tenha havido prévio exaurimento da via 

administrativa, assim como em outros que consideram inaptos. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, servindo cópia como mandado. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004489-33.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEILIANE RODRIGUES RUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANO GOMES OLIVA OAB - MS10078-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BUSATTO & BASTOS LTDA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

JOEL JORGE DE JESUS (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004489-33.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: LEILIANE RODRIGUES RUEL REQUERIDO: BUSATTO & 

BASTOS LTDA VISTOS. Para cumprimento do ato deprecado, visando 

oitiva da testemunha indicada, DESIGNO o dia 03 de dezembro de 2018, às 

15h30min. INTIMEM-SE. COMUNIQUE-SE o Juízo Deprecante. CUMPRA-SE, 

expedindo-o necessário. Às providências. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004501-47.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE (REQUERENTE)

ROSELORE GERMINAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUES GERMINAL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004501-47.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE, ROSELORE GERMINAL 

INVENTARIADO: JACQUES GERMINAL VISTOS. Defiro os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, NCPC), advertindo-a de 

que a benesse poderá ser revogada no curso do processo, caso reste 

evidenciado que reúna condições financeiras de arcar com as custas e 

despesas processuais. Recebo os autos. Nomeio como inventariante dos 

bens deixados por JACQUES GERMINAL a requerente ROSE MARTHE 

GERMINAL LEONCE, a qual prestará compromisso em 05 (cinco) dias e 

primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. Citem-se, após, 

os interessados não representados, e, se for o caso, os eventuais 

herdeiros e interessados ausentes, observando-se o disposto no art. 626, 

§1° do CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública, o Ministério Público 

(artigo 626 do Código de Processo Civil). Concluídas as citações, abra-se 

vista às partes, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias. Havendo concordância quanto às 

primeiras declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às 

últimas declarações (art. 628 do CPC), digam, em 15 (quinze) dias (artigo 
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637 do CPC). Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, 

art. 638). Cumpra-se, servindo cópia como mandado. Às providências, 

expeça-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1004451-21.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TERMINAL VII LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARNEIRO OAB - PR50260 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1004451-21.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: TERMINAL VII LOGISTICA E TRANSPORTES LTDA 

REQUERIDO: ANZIL TRANSPORTES LTDA. - ME VISTOS. Atendidos os 

requisitos legais, cumpra-se na forma determinada pelo juízo de origem, 

servindo a cópia de mandado. Havendo necessidade de manifestação ou 

providência a cargo da parte interessada, ou cumprida à busca e 

apreensão, oficie-se ao Juízo de origem para as devidas intimações, com 

a advertência de que, não havendo resposta no prazo de 30 (trinta) dias, 

o feito será arquivado nos termos do provimento 31/2015. Alcançada a 

finalidade, ou decorrido o prazo acima referido sem resposta, arquive-se 

com as baixas e anotações de estilo. Consigne-se que caso a parte 

interessada não seja beneficiária da gratuidade judiciária e a providência 

requerida exija diligência de Oficial de Justiça, deverá efetuar o 

pagamento, devendo, para tanto, acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu “Serviços” na barra superior, 

escolher a opção “Guias”, a qual irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deverá selecionar o 

tópico “Emissão de Guia de Diligência”, nos termos do Provimento nº 

07/2017-CGJ. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003610-26.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KARIN CRISTINE MULLER DA SILVA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ LUCIANO DREYER (EXECUTADO)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o (a) patrono (a) da 

parte autora, para providenciar a distribuição da carta precatória 

expedida, via PJE, devendo instruí-la em conformidade com o art. 260 do 

CPC. Após, deverá o (a) patrono (a) comprovar nestes autos a 

distribuição, no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002208-41.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE SOARES GARCETE (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLEI LOCATELLI (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos, com o fim de intimar o (a) patrono (a) da 

parte Requerida, da decisão do Agravo juntada no ID 13380719, para 

requerer o que entender de direito.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 92369 Nr: 3937-95.2012.811.0040

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Livre Admissão de 

Assoc.Sorriso-Sicredi Celeiro do MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL SAIS RIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte requerente para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 85269 Nr: 4591-19.2011.811.0040

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALBS, MARIA RAIMUNDA BARBOSA SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELIX VALUAR FONTES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WILLIAN FELIPE CAMARGO 

ZUQUETI - OAB:Defensor Públ.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e legais efeitos, que 

designei o dia 22 de AGOSTO de 2018, às 14 horas, para realização da 

COLETA DO MATERIAL genético do infante, para exame de DNA, a ser 

realizada na Secretaria da Terceira Vara, Edifício do Fórum, com endereço 

na Rua Canoas, 641, Centro, nesta cidade de Sorriso/MT.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 140103 Nr: 10678-49.2015.811.0040

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LATICÍNIOS LAGO VERDE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte exequente para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 183187 Nr: 11022-59.2017.811.0040

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEKL(PLEIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RST, LMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - 

OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte exequente para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 145956 Nr: 1936-98.2016.811.0040

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO LOGISTICA E 

INSUMOS LTDA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, LEDINES 

MOLINARI SIMONETTI, LUIZ PEDRO SIMONETTI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AIRTON CELLA - OAB:3938, 

DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETÍCIA NISHIMOTO 

BRAGA - OAB:11072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 
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da parte requerente para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 185030 Nr: 900-50.2018.811.0040

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLON ROGÉRIO LERMEN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA), RICARDO SGUISSARDI TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/MT, ZILAUDIO LUIZ PEREIRA - OAB:4.427/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO CORRÊA DE OLIVEIRA 

- OAB:7344, DELCIO ANTONIO DE OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA 

NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886/PR

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte embargada para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 111475 Nr: 3510-30.2014.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO JOSÉ EBERT, LUCIANA DE FATIMA 

FABRICIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO PARMA TIMIDATI - 

OAB:16027/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:7299-B, DIOGO ENDRES - OAB:79458/RS

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

Jiuvani Leal OAB 24645/O para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 52001 Nr: 2467-34.2009.811.0040

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROPECUÁRIA VALE DO SOL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SÉRGIO PAULO VALCANAIA, MARCELO 

VALCANAIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAURI ANTONIO STUANI - 

OAB:6117-B, MAURO ANTÔNIO STUANI - OAB:6 116/B-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FÁBIO PRANDINE MOLEIRO - 

OAB:PR-34019, RONALDO CESARIO DA SILVA - OAB:6781/MT

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte requerente para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 186882 Nr: 2243-81.2018.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RICARDO SGUISSARDI TOLEDO, LEDINES MOLINARI 

SIMONETTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MESSIAS E KAYSER LTDA ( PBAGRO 

LOGISTICA E INSUMOS LTDA)

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

OAB:7344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO ANTONIO DE 

OLIVEIRA - OAB:4050-B, LETICIA NISHIMOTO BRAGA - OAB:33.886/PR

 Nos termos do art. 102 da CNGC e do art. 234 do CPC, intimo o advogado 

da parte embargada para que devolva os autos do processo supra 

identificado, no prazo de 03 dias, sob pena da aplicação das penalidades 

do artigo 234, § 2º do CPC.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002338-65.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

T E C N O M E R C  T E C N O L O G I A  A N I M A L 

COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMER CLEMENTE OAB - MT0006269S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANA AGNER GALLO (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002338-65.2016.8.11.0040. AUTOR: 

T E C N O M E R C  T E C N O L O G I A  A N I M A L 

COMERCIO,IMPORTACAO,EXPORTACAO E SERVICOS LTDA RÉU: 

LUCIANA AGNER GALLO Processo: 4349-65.2008.811.0040 

Código-Apolo: 47411 VISTOS. 1- Recebo a petição de Id 12496249 como 

cumprimento de sentença. 2 - DETERMINO as mudanças necessárias para 

alteração processual, a fim de que passe constar que o feito se trata de 

cumprimento de sentença. 3- Observada a regra do art. 513, § 2º, do 

NCPC, INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do 

débito indicado, no prazo de 15 dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. 4 - Fica a parte desde já advertida de que não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo concedido, o débito será acrescido de 

multa de 10%, além de honorários advocatícios também em 10%, na forma 

do art. 523, § 1º, do NCPC. 5- Não sendo efetuado tempestivamente o 

pagamento e, apresentada a planilha de cálculo atualizada pela parte 

interessada, FAÇAM-ME os autos conclusos ou EXPEÇA-SE o necessário 

à penhora de bens da parte executada (§3º, art. 523, NCPC). INTIMEM-SE. 

CUMPRA-SE, servindo cópia como mandado. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000242-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILDERLAN FERNANDES LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON ROZENDO PORTOLAN OAB - MS0007504A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO RCI BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000242-09.2018.8.11.0040. AUTOR: 

GILDERLAN FERNANDES LIMA RÉU: BANCO RCI BRASIL S.A VISTOS. É 

sabido que a assistência judiciária gratuita é instituto destinado aos 

hipossuficientes que não possuem condições de litigar sem prejuízo do 

próprio sustento, caso tenham que recolher as custas processuais. 

Outrossim, não obstante as disposições da Lei 1.060/50 e do NCPC, a 

presunção instituída no referido artigo não é absoluta, cabendo ao 

Magistrado aferir se os elementos existentes nos autos indicam a 

necessidade da concessão do benefício. No caso dos autos, verifico que 

a parte autora não comprovou sua hipossuficiência, não juntando qualquer 

documento que indique que ela não possui condição de assumir as 

despesas processuais, de modo que não é possível o acolhimento do 

pedido de assistência judiciária gratuita. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO CAUTELAR DE EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO. ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA. INDEFERIMENTO. Juízo desdobrado de 

admissibilidade do recurso que envolve o pedido de concessão do 

benefício da justiça gratuita. Assistência judiciária, todavia, que vai 

indeferida ante a ausência de mínima prova acerca da suposta 

necessidade. APELO CONHECIDO E DESPROVIDO”. (TJ-RS. Apelação 

Cível Nº 70055163919, Relator: José Aquino Flôres de Camargo, Julgado 

em 15/08/2013) - destaquei. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

gratuidade. Diante desse cenário, INTIME-SE a parte requerente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, recolher as custas e taxas processuais 
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respectivas, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321 do CPC. INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Às 

providências. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito, em 

Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002443-42.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIA PASINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCARLOS ALCANTARA OAB - MT4746/B (ADVOGADO)

HAMILTON VIRGILIO MEDEIROS OAB - MT4783/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER MERGUIDES FERNANDES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIZ PALHARI OAB - MT0019255A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002443-42.2016.8.11.0040. AUTOR: 

FABRICIA PASINI RÉU: VALTER MERGUIDES FERNANDES VISTOS. 

Trata-se de Ação Monitória pelos fatos e fundamentos narrados na inicial. 

Recebida a inicial, foi determinada a citação da parte requerida. Foram 

apresentados embargos à monitória e impugnação aos embargos. É o 

relatório. Passo a sanear o feito. Inicialmente, entendo que não prosperam 

as preliminares de carência de ação e ausência de causa de pedir 

alegadas pelo embargante, já que devidamente indicados os fatos e 

fundamentos do pedido, bem como acostados pela parte autora 

documentos indispensáveis para a compreensão da causa de pedir e dos 

pedidos, viabilizando o contraditório e a ampla defesa. Posto isto e não 

havendo outras preliminares a serem analisadas, passo à sanear o feito. 

Fixo como ponto controvertido: o adimplemento parcial alegado nos 

embargos monitórios. Oportunizo a manifestação das partes, para 

querendo, exercer seu direito nos termos do artigo 357, § 1º e 2º, do 

Código de Processo Civil. DEFIRO, desde já, a realização da prova 

testemunhal. Desde já, designo audiência instrução e julgamento para o dia 

03 de dezembro de 2018, às 15:45 horas. Consigno que, deverão as 

partes depositar o rol em cartório, no prazo de 15 (quinze) dias, bem como 

informar sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, NCPC. Caso 

contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de suas 

testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo. Ainda, intimem-se as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, intime-se pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, constando do mandado que se presumirão 

confessados os fatos contra elas alegados, caso não compareçam, ou, 

comparecendo, se recusem a depor. No que tange ao pedido de justiça 

gratuita formulado pelo embargante, verifico que os documentos juntados 

ao feito se revelam como incompatíveis com a condição de hipossuficiente 

que a lei exige para a concessão das benesses da justiça gratuita. Assim, 

DETERMINO a intimação do requerido para, no prazo de 15 dias, comprove 

o preenchimento dos requisitos necessários à concessão do benefício, 

sob pena de indeferimento do pedido, Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Glauber Lingiardi Strachicini, Juiz de 

Direito, em substituição legal.

Decisão Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVAS

Processo Número: 1003031-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA. (REQUERENTE)

MICROSOFT CORP. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON MARIO DE SOUZA OAB - MT0004635A-O (ADVOGADO)

MAURO EDUARDO LIMA DE CASTRO OAB - SP146791 (ADVOGADO)

FELIPE DE CARVALHO SOARES OAB - SP335936 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003031-78.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADOBE SYSTEMS BRASIL LTDA., MICROSOFT CORP. REQUERIDO: 

SANGALETTI SANGALETTI & CIA LTDA Vistos. Trata-se de Ação de 

Produção Antecipada de Provas, com Pedido de Medida Liminar “inaudita 

altera parte” em Tutela de Urgência, ajuizada por ADOBE SYSTEMS 

BRASIL LTDA. e outros em face de SANGALETTI SANGALETTI & CIA 

LTDA, qualificados nos autos. RECEBO a inicial, uma vez que estão 

presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 ambos do Código de 

Processo Civil. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 do 

atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou 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 pode vir a sofrer; caução pode 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.” 

Pretende a parte autora a concessão de tutela de urgência para 

determinar a vistoria de todos os computadores ou qualquer outro meio de 

armazenamento de software, que se encontre na sede da empresa 

requerida, para o fim de verificar se a ré está utilizando software das 

autoras sem suas respectivas licenças. Pois bem. Da análise dos autos, 

tenho que os documentos que acompanham a inicial demonstram que os 

autores são portadores dos direitos autorais dos programas de softwares 

que produzem, sendo estes legalmente protegidos pelas Leis nº 9.609/98 

e 9.610/98, legitimando o pedido dos autores de vistoria e constatação de 

eventual uso ilegal. A matéria não é isolada e encontra amparo em julgado, 

confira: “PROCESSUAL CIVIL. CAUTELAR DE PRODUÇÃO ANTECIPADA 

DE PROVAS. VISTORIA EM COMPUTADORES. AVERIGUAÇÃO DE USO DE 

CÓPIA NÃO LICENCIADA DE SOFTWARE. CONCESSÃO DA MEDIDA EM 

CARÁTER LIMINAR INAUDITA ALTERA PARTE. PROVA TÉCNICA 

REALIZADA. CONTESTAÇÃO ARGUINDO CERCEAMENTO DE DEFESA 

POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA CIÊNCIA DA DATA A SER 

EFETUADA A PERÍCIA (ART. 431-A DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL). 

Decisão que acolheu a prefacial e declarou nulo o processo desde a 

produção da prova técnica. Insurgência das autoras. Alegado risco de 

ineficácia da diligência em caso de prévio conhecimento sobre a prova a 

ser produzida. Configurada a necessidade de concessão liminar da 

medida sem a ouvida da parte adversa. Inteligência do art. 804 do codex 

instrumentalis. Intimação para dar ciência da data da realização da perícia 

que também tornaria inócua a providência. Relativização no caso concreto 

do previsto no art. 431-a do código de processo civil. Concessão liminar 

inaudita altera parte da medida que apenas posterga os atos processuais 

da ré. Cerceamento de defesa não configurado. Validade da prova 

técnica. Decisão cassada. Recurso provido. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL Nº 486.327 - SC Agravo de Instrumento nº 1.512.016-0 fls. 7 

(2014/0054836-0) RELATOR: MINISTRO RAUL ARAÚJO”. Dessa forma, 

entendo que restou demonstrada a probabilidade do direito, primeiro 

requisito autorizador da medida. Da mesma forma, o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo também restou configurado, uma vez 

que as autoras tem direito à proteção de programas de sua criação e 

propriedade e a prova do uso indevido de seus programas pode ser 

facilmente destruída. Diante disto, entendo que o deferimento da tutela de 

urgência é medida que se impõe, sem a oitiva da parte contrária, para 

possibilitar a imediata realização de vistoria nos equipamentos 

pertencentes às rés. Assim, CONCEDO a tutela de urgência pleiteada para 

DETERMINAR a vistoria do sistema de informática (computadores, CD's e 

demais dispositivos equivalentes) que se encontre instalado no 

estabelecimento da empresa ré. O ato poderá ser acompanhado pela 

autora e, em respeito ao contraditório a parte requerida poderá requisitar 

profissional de sua confiança para acompanhar a vistoria. Se necessário, 

desde já DEFIRO reforço policial, que deverá ser certificado pelo oficial de 

justiça. Para realização da vistoria, NOMEIO a Real Brasil Consultoria Ltda., 

com endereço na Av. Prof. Rubens de Mendonça (CPA), nº 1856, sala 

408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 78.050.000, 

telefone (65) 3052-7636, para o fim de, mediante um dos seus 

profissionais habilitados, realizar a respectiva perícia. INTIME-SE o senhor 

Perito acerca da sua nomeação, para que cumpra o encargo, 

independentemente de compromisso (artigo 466 do CPC), bem como para 

fazer a proposta dos honorários periciais, considerando os quesitos 

constantes da alínea 'b' da exordial (Id 13579311 - paginas 18 e 19). Com 
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a proposta, intime-se a parte autora para se manifestar, no prazo de 05 

(cinco) dias e, havendo concordância, deverá no mesmo prazo efetuar o 

respectivo pagamento. Fica consignado, desde já, que uma vez 

depositado referido importe, 50% (cinquenta por cento) será desde logo 

liberado para os inícios dos trabalhos periciais, sendo que o remanescente 

será liberado logo após protocolo nos autos do relatório final. Fica vedada 

a vistoria de computadores de uso pessoal, bem como o acesso e 

divulgação de qualquer dado ou conteúdo de caráter privativo da empresa 

requerida. No ato da vistoria, CITE-SE a parte requerida para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, caso queira, indique assistente técnico e apresente 

quesitos, sob pena de preclusão, nos termos do artigo 465, §1º, II e III do 

CPC. Registro que a parte requerida deverá atentar-se apenas para a 

prova a ser produzida, já que neste procedimento não se admite defesa 

ou recurso, conforme dispõe o §4º do artigo 382 do CPC. Fixo o prazo de 

30 (trinta) dias para a entrega do laudo. Os assistentes técnicos 

oferecerão seus pareceres no prazo comum de 15 (quinze) dias, após a 

intimação das partes da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, CPC). 

Intime-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, 

em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1004285-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO CESAR DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERIO RODRIGUES DE CASTRO OAB - SP348669 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004285-86.2018.8.11.0040. AUTOR: 

MAURO CESAR DOS SANTOS RÉU: BANCO PAN S.A. VISTOS. RECEBO a 

inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 320 

ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO a gratuidade judiciária à parte 

autora, na forma da lei processual. De início, consigno que o pedido 

consignatório cumulado com o pedido revisional é possível, desde que 

seguido o procedimento ordinário comum a ambos, o que se verifica no 

caso em apreço. Relativamente à tutela provisória de urgência, o art. 300 

do atual CPC assim dispõe: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida 

quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou 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 pode vir a sofrer; caução pode 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.” 

Pretende o autor a concessão de tutela de urgência para a revisão do 

contrato firmado entre as partes, para parcela mensal total de R$ 857,44 

(oitocentos e cinquenta e sete reais e quarenta e quatro centavos), valor 

este que entende como sendo o correto, pugnando, em sede liminar, pela 

declaração de nulidade de taxas e tarifas contratuais, pela não inclusão 

de seu nome em cadastros de inadimplentes e pela consignação judicial 

dos valores que entende devidos. No entanto, em análise de cognição 

sumária, verifico que não restou demonstrada a probabilidade do direito da 

parte autora no que tange à revisão das cláusulas contratuais, sendo 

certo que as irregularidades contratuais apontadas dependem, para sua 

apuração e comprovação, de ampla dilação probatória, mormente diante 

do postulado contratual do "pacta sunt servanda". Quanto ao pedido de 

não inclusão do nome da parte autora nos cadastros de inadimplentes, 

inobstante os argumentos trazidos na inicial, em juízo de cognição 

sumária, não se extrai a presença dos requisitos que autorizam o 

deferimento da tutela de urgência pleiteada, haja vista que a mera 

propositura da ação revisional do contrato firmado entre as partes não 

torna a parte demandante imune à inscrição de seu nome junto aos 

cadastros de proteção ao crédito, conforme dispõe a súmula 380 do STJ: 

"a simples propositura da ação de revisão de contrato não inibe a 

caracterização da mora do autor” Relativamente ao requerimento referente 

à manutenção da posse do bem financiado nas mãos da parte requerente, 

entendo que, da mesma forma, não merece acolhida, uma vez que, em 

análise de cognição sumária, não restou demonstrada a probabilidade da 

autora. Nesse sentido, vejamos o julgado abaixo: "RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – REVISIONAL DE CONTRATO – PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DA TUTELA – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO 

DEVEDOR E VEDAÇÃO À INSERÇÃO DE SEU NOME NOS CADASTROS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO – NÃO CABIMENTO – LIMINAR NEGADA – 

AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES DO AUTOR – 

CONSIGNAÇÃO EM JUÍZO DO VALOR INTEGRAL DA PRESTAÇÃO – 

DIREITO DO DEVEDOR – AGRAVO PROVIDO PARCIALMENTE. O credor 

tem o direito de extrair todas as consequências jurídicas da mora, quando 

injustificável o inadimplemento, não sendo possível o deferimento do 

pedido de antecipação da tutela jurisdicional, em ação de revisão 

contratual, para proibir o credor de inscrever o devedor em banco de 

dados de entidades de proteção ao crédito (CDC, art. 42, §3º), quando os 

fundamentos do pedido revisional não apresentam relevância jurídica, eis 

que integrado por temas já pacificados pela jurisprudência dos tribunais 

brasileiros, especialmente pelo colendo STJ. Ausente a verossimilhança 

das alegações não deve ser deferida liminar para manter o devedor na 

posse do bem ou a retirada do nome do devedor nos cadastros de órgãos 

de proteção ao crédito" (AI 50695/2013, DES. ADILSON POLEGATO DE 

FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/02/2014, Publicado no DJE 13/03/2014) - destaquei Diante do exposto, 

com amparo no artigo 300, do Código de Processo Civil, INDEFIRO a tutela 

de urgência pleiteada na inicial. 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 Novo 

Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE 

ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE 

SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, 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. O não comparecimento 

injustificado do autor ou do réu a audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com 

multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado, nos termos do 

§ 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as partes após 

manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos retornarão a 

este juízo natural para homologação, não havendo tal solução consensual 

do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu 

oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 

335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. GLAUBER LINGIARDI 

STRACHICINI, Juiz de Direito, em Substituição Legal.

Decisão Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1004382-86.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADELAIDE ALVES MAXIMO (REQUERENTE)

DIRCELENE ALVES MAXIMO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

TATIANE RIBEIRO DE CAMARGO (REQUERENTE)

ELCIR ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

DIRLEI ALVES MAXIMO (REQUERENTE)

DIRLENA ALVES MAXIMO (REQUERENTE)

EVALDO ALVES MAXIMO (REQUERENTE)

ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO ALBERTINO MAXIMO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004382-86.2018.8.11.0040. REQUERENTE: 

ADELAIDE ALVES MAXIMO, EVALDO ALVES MAXIMO, TATIANE RIBEIRO 

DE CAMARGO, DIRLEI ALVES MAXIMO, DIRCELENE ALVES MAXIMO 

FERREIRA DOS SANTOS, ANTONIO FERREIRA DOS SANTOS, DIRLENA 

ALVES MAXIMO, ELCIR ALVES DOS SANTOS REQUERIDO: ANTONIO 

ALBERTINO MAXIMO VISTOS. Recebo os autos. Nomeio como 

inventariante dos bens deixados por ANTÔNIO ALBERTINO MAXIMO a 

requerente ADELAIDE ALVES MAXIMO, a qual prestará compromisso em 
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05 (cinco) dias e primeiras declarações nos 20 (vinte) dias subsequentes. 

Citem-se, após, os interessados não representados, e, se for o caso, os 

eventuais herdeiros e interessados ausentes, observando-se o disposto 

no art. 626, §1° do CPC, bem como intime-se a Fazenda Pública, o 

Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente (artigo 626 do 

Código de Processo Civil). Concluídas as citações, abra-se vista às 

partes, para que se manifestem sobre as primeiras declarações, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias. Havendo concordância quanto às primeiras 

declarações e quanto aos valores, iniciais ou atribuídos, às últimas 

declarações (art. 628 do CPC), digam, em 15 (quinze) dias (artigo 637 do 

CPC). Se concordes, ao cálculo e digam, em 05 (cinco) dias (CPC, art. 

638). Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. GLAUBER 

LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001808-27.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA ROJAS CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEX SANDRO MONARIN OAB - MT0007874A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1001808-27.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: ANTONIA ROJAS CAMPOS REQUERIDO: YAMAHA 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA VISTOS. Tratam-se de 

embargos de declaração ofertados por ANTONIA ROJAS CAMPOS, em 

face da sentença proferida no Id 13566052, alegando que houve erro 

material no que tange ao nome da empresa de consórcio. É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Sobre o instituto em pauta, 

estabelece o CPC/2015: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I – esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que: I – deixe de 

se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou 

em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob 

julgamento; II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 

1º.” Pois bem. No que tange ao aludido erro material, entendo que assiste 

razão à embargante, razão pela qual o acolhimento dos presentes 

embargos declaratórios é medida que se impõe. Diante de todo exposto, 

CONHEÇO E ACOLHO OS EMBARGOS DECLARATÓRIOS, para o fim de 

retificar a sentença proferida no Id 13566052, para: 1) Excluir da 

fundamentação da sentença o parágrafo: "Em ofício constante do Id 

9095045 foi informado que o espólio de Fábio Pigosso possui um crédito 

atualizado e disponível no valor de R$10.699,81, relativo ao consórcio nº 

298.1, pertencente ao grupo 962". 2) Retificar o dispositivo da sentença 

para que onde se lia: "Sendo assim, DEFIRO a expedição do alvará 

pretendido, AUTORIZANDO a requerente ANTÔNIA ROJAS CAMPOS a 

receber o valor de R$5.196,53 (cinco mil, cento e noventa e seis reais e 

cinquenta e três centavo), e eventuais atualizações, relativo ao contrato 

02117515, grupo 5665, cota 69-5 (Id 13422142), pertencente ao grupo 

962, da empresa John Deere, ressalvados expressamente direitos de 

terceiros ou de herdeiros não mencionados neste processo". Deve se ler: 

Sendo assim, DEFIRO a expedição do alvará pretendido, AUTORIZANDO a 

requerente ANTÔNIA ROJAS CAMPOS a receber o valor de R$5.196,53 

(cinco mil, cento e noventa e seis reais e cinquenta e três centavo), e 

eventuais atualizações, relativo ao contrato 02117515, grupo 5665, cota 

69-5, junto à empresa YAMAHA ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO 

LTDA, conforme Id 13422142. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Glauber Lingiardi Strachicini, 

Juiz de Direito, em substituição legal.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003521-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO SVIDZIKIEVICZ 02014208131 (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003521-03.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: JULIANO SVIDZIKIEVICZ 02014208131 VISTOS. A parte 

requerente apresentou pedido de desistência da ação. DECIDO. 

Compulsando os autos, verifico que, entre um ato e outro, antes mesmo do 

recebimento da inicial e da citação da parte contrária, a parte requerente 

apresentou pedido expresso de desistência da ação, pugnando pela 

extinção do feito. Nesse ponto, vale destacar que, não tendo havido 

citação, torna-se desnecessária a anuência da parte requerida ao pedido, 

conforme inteligência do art. 485, § 4º, do NCPC. Desta maneira, acolho o 

pedido de desistência da ação, homologando-o na forma do art. 200, 

parágrafo único, do Novo Código de Processo Civil, e, em consequência, 

julgo extinto o presente feito, sem resolução de mérito, com fundamento no 

art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Custas finais, se 

houver, pela parte autora (art. 90, NCPC). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Transitada em julgado esta sentença, arquivem-se 

os autos. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1004500-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE (REQUERENTE)

ROSELORE GERMINAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUES GERMINAL (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1004500-62.2018.8.11.0040. 

REQUERENTE: ROSE MARTHE GERMINAL LEONCE, ROSELORE GERMINAL 

INVENTARIADO: JACQUES GERMINAL VISTOS. A parte requerente 

apresentou pedido de desistência, noticiando equívoco na distribuição da 

ação junto ao Sistema PJE, gerando duplicidade de demandas. DECIDO. 

Verifico que, de fato, houve equívoco na distribuição junto ao PJE, 

acarretando duplicidade de demandas, uma vez que já existe o feito 

1004501-47.2018.8.11.0040, em trâmite por esta 3ª Vara Cível, 

envolvendo a mesma pretensão (inventário). Desta maneira, acolho o 

pedido de desistência, homologando-o na forma do art. 200 do CPC, e, 

como consequência, julgo extinto o feito, sem resolução de mérito, com 

fundamento no art. 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Transitada em 

julgado esta sentença, arquive. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de 

Direito, em Substituição Legal

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002364-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVELI SALETE TEDESCO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GREGORI MADALOZZO OAB - MT15842-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA (RÉU)

LAVOURA ARMAZENS GERAIS LTDA (RÉU)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1002364-63.2016.8.11.0040. AUTOR: 

IVELI SALETE TEDESCO RÉU: LAVOURA COMERCIAL AGRICOLA LTDA, 

LAVOURA ARMAZENS GERAIS LTDA SENTENÇA VISTOS. Trata-se de 

Ação Monitória ajuizada por IVELI SALETE TEDESCO em face de 

LAVOURA COMERCIAL AGRÍCOLA LTDA e LAVOURA ARMAZÉNS 

GERAIS LTDA, todos qualificados nos autos, pelos fatos e fundamentos 
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expostos na inicial. A inicial veio instruída com os documentos de Id 

3033875 e seguintes. Devidamente citadas, as requeridas apresentaram 

embargos monitórios e documentos, conforme Id 6770106 e seguintes. A 

autora manifestou-se acerca dos embargos monitórios às fls. 39/44. 

Impugnação aos embargos monitórios, Id 7973342. É breve relatório. 

Fundamento e Decido. Por se tratar de matéria que dispensa dilação 

probatória, passo desde logo ao julgamento antecipado, na forma do art. 

355, I, do NCPC. De início, acolho a preliminar de ilegitimidade da 

embargante Lavoura Armazéns Gerais Ltda para figurar no polo passivo 

da presente ação monitória, uma vez que esta figurou apenas como 

"interveniente receptora" do contrato entabulado entre as partes (Id 

3034058), não existindo relação negocial entre a autora e o referido 

armazém. A propósito: AÇÃO MONITÓRIA – EMBARGOS MONITÓRIOS 

ACOLHIDOS EM PARTE PARA EXCLUIR UMA DAS RÉS DO POLO 

PASSIVO DA LIDE – INTERPOSIÇÃO DO APELO - PRELIMINAR DE NÃO 

CONHECIMENTO DO RECURSO – REJEITADA – AUSÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO PELA AUTORA DA AÇÃO MONITÓRIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE A RÉ E A EMPRESA EXCLUÍDA DA LIDE – HONORÁRIOS 

RECURSAIS – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 85, §11 DO CPC - RECURSO 

DESPROVIDO.Não há que se falar em inovação recursal, se as matérias 

apresentadas pela apelante nas razões recursais também foram 

suscitadas por ela na petição inicial, o que viabiliza o conhecimento do 

recurso.A inexistência de relação jurídica entre a autora da ação monitória 

e uma das empresas indicada como ré, bem como, a ausência de 

demonstração de que tem responsabilidade na emissão dos cheques e 

das notas fiscais, configura a sua ilegitimidade para figurar do polo 

passivo da demanda.Nos termos do artigo 85, §11 do CPC, o “tribunal, ao 

julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em 

conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, 

conforme o caso, o disposto nos §§ 2o a 6o, sendo vedado ao tribunal, no 

cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do 

vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2o e 3o 

para a fase de conhecimento.” (TJMT, Ap 47447/2017, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 12/09/2017, Publicado no DJE 18/09/2017) - 

destaquei. Assim, em relação à embargante Lavoura Armazéns Gerais 

Ltda, JULGO EXTINTO O FEITO, sem exame de mérito, na forma do art. 

485, VI, do NCPC. No que tange a preliminar de inépcia da inicial, em razão 

da inexistência de nexo de causalidade entre o valor pleiteado, os fatos 

narrados na exordial e o cálculo apresentado, entendo que não assiste 

razão à embargante, uma vez que na ação monitória, o valor indicado na 

inicial não é necessariamente o devido (Procedimentos especiais / Antônio 

Carlos Marcato.16. ed. rev. atual. e ampl. - São Paulo: Atlas, 2016, p. 271). 

Além disto, não se verifica nenhuma das hipóteses previstas no §1º, do 

artigo 330, do CPC. Também não há que se falar em ilegitimidade ativa da 

requerente, uma vez que a autora figurou como vendedora no contrato de 

compra e venda de Id 3034058, tendo, inclusive, entregado toda a 

quantidade de grãos descrita no negócio. Posto isto e não havendo outras 

questões a serem apreciadas ou irregularidades a serem expurgadas, 

passo à análise do mérito. Conforme consta dos autos, a requerente 

ajuizou a presente ação com a finalidade de receber o valor de 

R$852.289,99 (oitocentos e cinquenta e dois mil, duzentos e oitenta e nove 

reais e noventa e nove centavos), correspondentes a 619.800 

quilogramas de soja em grãos comercial indicados no "Contrato de Compra 

e Venda de Soja à fixar" de Id 3034058. Constou expressamente do 

aludido contrato que, quando da assinatura do instrumento, "a soja já 

encontra-se em poder da compradora, restando apenas à fixação e o 

pagamento deste instrumento", restando consignado, ainda, que "o prazo 

final para a fixação da soja será até a data de 30/06/2016". Deste modo, 

incabível neste feito monitório a alegação de que o produto entregue pela 

autora não seria de sua propriedade e que sobre ele recai penhor agrícola 

em nome da pessoa de Juscelino Clemente Duarte. Destaco, ainda, que a 

quantidade de soja prevista no contrato de arrendamento de imóvel rural 

firmado entre a autora e o Sr. Juscelino Clemente Duarte supera a prevista 

no contrato objeto da presente demanda, o que afasta, ainda mais, a 

alegação de que a requerente não seria proprietária dos grãos entregues 

ao embargante. Por fim, deixo consignado que, para fins de cálculo da 

execução, valor da soja deverá ser o da cotação da data final prevista 

para a fixação (30/06/2016). Ante ao exposto, e por tudo mais que nos 

autos consta, REJEITO os embargos monitórios opostos pela embargante 

Lavoura Comercial Agrícola Ltda e JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, 

extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, e, via de consequência, nos termos do 

artigo 702, § 8º do referido diploma legal, constituo o débito representado 

no Contrato de Compra e Venda de Soja a Fixar de Id 3034058 em título 

executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC. CONDENO a 

embargante ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da condenação, nos termos do 

artigo 82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil. 

CONVERTIDO o mandado inicial em mandado executivo, este passará a 

tramitar segundo o rito do art. 538 do NCPC. Havendo recurso de 

apelação, proceda na forma do art. 1.010 do NCPC para posterior remessa 

à instância superior. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito,em Substituição Legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003584-96.2016.8.11.0040. AUTOR: 

ANDRE EDUARDO FRUHAUF RÉU: DILCEU COPETTI VISTOS. Trata-se de 

Ação Monitória ajuizada por ANDRÉ EDUARDO FRUHAUF em face de 

DILCEU COPETTI, ambos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos expostos na inicial. A inicial foi instruída com os documentos 

de Id 4369272 e seguintes. Devidamente citado, o requerido apresentou 

embargos à monitória e documentos, conforme Id 7368105 e seguintes A 

parte autora manifestou acerca dos embargos monitórios no Id 8852203. É 

breve relatório. Fundamento e Decido. O presente feito comporta 

julgamento antecipado a teor do artigo 355, incisos I, do CPC, não havendo 

a necessidade de dilação probatória. Antes da análise meritória, passo à 

análise da prejudicial de mérito de prescrição alegada pelo embargante. 

Conforme se nota dos embargos monitórios ofertados, alegou o 

embargante/requerido que os cheques objeto da presente demanda 

"foram emitidos no ano de 2007, e não no ano de 2011 e 2012 como 

pleiteia o requerente/embargado", afirmando, ainda, que suas emissões 

decorreram de um contrato de mútuo firmando entre o embargante e o Sr. 

Neldo Kessler, com juros acima do legalmente autorizado (agiotagem), no 

qual referidas cártulas foram deixadas como garantia. Pois bem. 

Inobstante as alegações do embargante, é certo que o cheque é título de 

crédito em que as obrigações contraídas são autônomas e independentes, 

conforme disposto no artigo 13, da Lei 7.357/85, ou seja, representa dívida 

líquida, certa e exigível, por quem o detém. Deste modo, entendo que 

devem prevalecer as datas de emissões subscritas nos títulos constantes 

de Id 4369282, mesmo se preenchida pelo portador, razão pela qual não 

há que se falar em consumação do prazo prescricional. A propósito, 

vejamos o julgado abaixo: "EMBARGOS À EXECUÇÃO – CHEQUE – 

PRELIMINARES – ILEGITIMIDADE ATIVA E CARÊNCIA DA AÇÃO – 

REJEITADAS – PREENCHIMENTO POSTERIOR PELO PORTADOR – 

AGIOTAGEM – JUROS ABUSIVOS – QUITAÇÃO DA DÍVIDA – AUSÊNCIA 

DE COMPROVAÇÃO – SENTENÇA ESCORREITA – HONORÁRIOS 

RECURSAIS – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO.Sendo as cártulas 

emitidas nominalmente ao exequente/embargado sem qualquer endosso, e 

sendo ele o portador dos títulos, resta patente a sua legitimidade para 

figurar no polo ativo da lide.O preenchimento posterior do cheque pelo 

portador, não enseja a nulidade do título em execução, devendo 

prevalecer a data de emissão subscrita no título. Prescrição não 

consumada.O cheque, por definição, é uma declaração unilateral, através 

da qual o emitente dá uma ordem incondicional de pagamento à vista, para 

que seja pago o valor ali descrito, a quem o porte ou a quem for nominal. 

Título executivo livre de máculas. No caso, conquanto os devedores 

sustentem a existência de agiotagem a fim de desqualificar os cheques 

emitidos, sua pretensão fica apenas no campo da argumentação, sem 

demonstrar um lastro probatório mínimo a concluir efetivamente pela 

existência da suposta prática abusiva.Ainda que comprovada a prática de 

desconto de cheques, esta não tem o condão de nulificar a avença, 
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tornando de rigor apenas “a redução dos juros estipulados em excesso, 

conservando-se, contudo, o negócio jurídico” (REsp n. 1.106.625/PR), o 

que já inviabiliza a pretensão deduzida.Não sendo demonstrada a prática 

de juros usurários, revelam-se improcedentes os embargos, devendo-se 

prosseguir com a execução.Em razão do trabalho adicional empregado 

pelo advogado do embargado, da natureza e da importância da causa, 

majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do 

CPC/15" (TJMT, Ap 22710/2017, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA 

ROCHA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

07/06/2017, Publicado no DJE 12/06/2017) - destaquei. Posto isto, passo à 

análise do mérito. Conforme consta dos autos, o requerente ajuizou a 

presente ação com a finalidade de receber o crédito referente aos 

cheques de Id 4369282, no valor atualizado de R$116.425,62 (cento e 

dezesseis mil, quatrocentos e vinte e cinco reais e sessenta e dois 

centavos), oriundos da conta corrente de titularidade do 

requerido/embargante. Em embargos monitórios de Id 7367777, alegou o 

embargante, em breve síntese, que os cheques foram emitidos como 

garantia de contrato de mútuo, com juros acima do legalmente autorizado 

(agiotagem), celebrado entre o embargante e o Sr. Neldo Kessler e que 

referida dívida já estaria quitada. Com tais afirmações, a embargante 

pugnou pela procedência dos embargos monitórios, com a condenação do 

autor em custas e honorários advocatícios. Em que pesem as alegações 

da embargante, entendo que a ação monitória fundada em cheque que não 

tenha eficácia executiva independe de o autor explicitar a causa 

subjacente que originou a emissão do título, conforme entendimento 

pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça (Súmula 531: Em ação 

monitória fundada em cheque prescrito ajuizada contra o emitente, é 

dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da 

cártula). Assim, e com base no que dispõe os artigos 13, caput, da Lei 

7.357/85, não se sustentam as alegações do embargante, que se 

amparam em extratos bancários e comprovantes de depósito feitos em 

favor de Neldo Kessler nos anos de 2010 e 2011. A propósito, vejamos o 

que dispõe os citados dispositivos legais: Art. 13 As obrigações 

contraídas no cheque são autônomas e independentes. Deste modo, e não 

tendo o embargante se desincumbindo do ônus de provar a existência de 

fato extintivo, modificativo ou impeditivo do direito do autor, e sendo o 

cheque título literal, autônomo e abstrato, configurada a ordem de 

pagamento à vista, cuja emissão se constituiu em verdadeira confissão de 

dívida, a rejeição dos embargos monitórios é medida que se impõe, ainda 

mais se considerando que inexistiu negativa de emissão do título. 

Corroborando com toda a fundamentação lançada na presente sentença, 

vejamos o julgado abaixo: "APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – 

EMBARGOS MONITÓRIOS – CHEQUES PRESCRITOS – ORDEM DE 

PAGAMENTO À VISTA AO PORTADOR OU NOMINAL – DESNECESSIDADE 

DE DECLARAÇÃO DE RELAÇÃO CAUSAL - AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRAÇÃO CABAL DE QUITAÇÃO DO DÉBITO – DECLARAÇÃO DE 

QUITAÇÃO – INSUFICIÊNCIA – CÁRTULAS NÃO DEVOLVIDAS – 

OPORTUNIDADE DE PRODUÇÃO DE PROVAS – REQUERIMENTO DE 

PROVA TESTEMUNHAL – DEFERIMENTO – POSTERIOR DESISTÊNCIA – 

HOMOLOGAÇÃO – JULGAMENTO ANTECIPADO DA LIDE – VIABILIDADE – 

CERCEAMENTO DE DEFESA NÃO CONFIGURADO - EMBARGOS 

MONITÓRIOS REJEITADOS – MANUTENÇÃO DA SENTENÇA - APELO 

DESPROVIDO. A simples declaração de quitação da dívida, sem lastro 

probatório é insuficiente a desqualificar o manejo da Ação Monitória, cujo 

objeto é a cobrança de cheques prescritos. Havendo oportunidade de 

requerimento de produção de prova, e ato contínuo, ao deferimento da 

oitiva de testemunha, tendo ocorrido a desistência de tal prova, não há 

falar em cerceamento de defesa, mormente quanto há elementos 

suficientes nos autos a formar a convicção do Magistrado acerca da 

matéria em litígio. A ação monitória calçada em cheque prescrito, que se 

constitui em ordem de pagamento à vista, seja ele nominal ou ao portador, 

dispensa a declaração da causa que legitima a cártula" (Ap 91678/2017, 

DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 30/01/2018, Publicado no DJE 06/02/2018) - 

destaquei. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil, e, via de 

consequência, nos termos do artigo 702, § 8º do referido códex, constituo 

o débito representado nos cheques constantes de fls4369282 em título 

executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC, sobre o qual 

incidirá correção monetária pelos índices do INPC a partir do vencimento 

da dívida e juros de mora de 1% ao mês a partir da citação válida. 

Condeno o embargado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios que arbitro em 10% do valor da causa, nos termos do artigo 

82, § 2º e artigo 85, ambos do Código de Processo Civil. CONVERTIDO o 

mandado inicial em mandado executivo, este passará a tramitar segundo o 

rito especial do art. 523, devendo a parte exequente observar e cumprir o 

disposto no art. 524, ambos do CPC. Havendo recurso de apelação, 

proceda na forma do art. 1.010 do NCPC para posterior remessa à 

instância superior. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, Juiz de Direito,em Substituição Legal.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000223-37.2017.8.11.0040. AUTOR: 

ADRIANO MATTANA RÉU: PLINIO ANTONIO TAFFAREL SENTENÇA 

VISTOS. Trata-se de Ação Monitória ajuizada por ADRIANO MATTANA em 

face de PLINIO ANTONIO TAFFAREL, ambos qualificados nos autos, pelos 

fatos e fundamentos expostos na inicial. A inicial veio instruída com os 

documentos de Id 4662283 e seguintes. Devidamente citado, o requerido 

apresentou embargos à monitória e documentos no Id 7358604 e 

seguintes. A autora manifestou-se acerca dos embargos monitórios, 

conforme Id 9131095. É breve relatório. Fundamento e Decido. Passo a 

julgamento antecipado, ante a desnecessidade de dilação probatória, a 

teor do disposto no art. 355, I, do NCPC. Conforme consta dos autos, o 

requerente ajuizou a presente ação com a finalidade de receber o valor de 

R$68.472,44 (sessenta e oito mil, quatrocentos e setenta e dois reais e 

quarenta e quatro centavos), relativos às notas fiscais que instruíram a 

inicial. Em embargos monitórios de Id 7358604, o embargante alegou, 

preliminarmente, ilegitimidade passiva, afirmando que "inexiste nos autos 

qualquer espécie de prova escrita para embasar algum negócio jurídico 

existente entre o embargante e o embargado", afirmando que os grãos 

entregues em sua propriedade pelo autor/embargado originaram do 

contrato firmado entre o embargante e o Sr. Odair Tiritan, no qual teria 

ficado estabelecido que este lhe entregaria, até a data de 30/069/2018, a 

quantia de 50.000 sacas de milho. Pugnou, ainda, o embargante a 

denunciação à lide do Sr. Odair Tiritin, caso seja rejeitada a preliminar de 

ilegitimidade passiva. E, no mérito, alegou que as notas fiscais com as 

ordens de entrega/saída dos grãos não podem embasar a monitória, 

sendo imprescindível um contrato de compromisso de compra e venda 

com assinaturas reconhecidas, razão pela qual pugnou pela 

improcedência da ação. Pois bem. Inicialmente afasto a alegação de 

ilegitimidade passiva alegada pelo embargante, uma vez que os 

documentos que instruíram a inicial demonstram a entrega de sacas de 

soja na fazenda que lhe pertence, sendo certo que as ordens de entregas 

foram devidamente assinadas, fato este confirmado pelo embargante, 

conforme trecho constante da pág. 03 - Id 7358604: "Tanto é verdade o 

que alega o Embargante que, quando assinou a ordem de entrega, não 

havia nenhum valor constando na mesma, apenas a descrição do que 

estava sendo entregue (...)" - destaquei. Além disto, consta do 

Compromisso de Compra e Venda de Milho em Grãos de Id 7358702 que o 

Sr. Odair Tiritan disponibilizaria a quantia de 30.000 sacas de milho até a 

data de 30/09/2016 nos armazéns Tropical (Comunidade Tropical) e/ou 

Navegantes (Comunidade Navegantes) e as sacas objeto da presente 

monitória, foram entregues nos meses de maio e junho de 2016 o montante 

de 106.925 kg de milho em grãos (1.783 sacas) diretamente na 

propriedade do embargante (Granja Taffarel), fato este que exclui, ainda 

mais, qualquer relação entre os documentos que instruem a presente 

monitória e o contrato firmado entre o embargante e o Sr. Odair. Da mesma 
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forma, não há que se falar em denunciação à lide do Sr. Odair Tiritan, uma 

vez que não demonstrada nenhuma das hipóteses previstas no rol 

taxativo do artigo 125 do CPC. Posto isto, passo à análise do mérito. 

Analisando toda documentação que instrui a inicial, verifico que as notas 

fiscais de Ids 4662292, 4662298, 4662308, 4662311, 4662315 e 4662321 

estão devidamente acompanhadas dos recibos de entrega das 

respectivas mercadorias, sendo o suficiente para embasar a presente 

monitória. A propósito, vejamos o julgado abaixo: APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO MONITÓRIA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. DUPLICATA SEM 

ACEITE. PROTESTO. NOTA FISCAL. COMPROVANTE DE ENTREGA DE 

MERCADORIA. JUROS DE MORA. OBSERVÂNCIA DO ARTIGO 1º-F DA LEI 

Nº. 9.494/1997. ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA. IPCA. SENTENÇA 

MANTIDA APELO DESPROVIDO.1 - As notas fiscais acompanhadas dos 

comprovantes de entrega das mercadorias constituem início de prova 

documental suficiente a embasar Ação Monitória, cabendo ao embargante 

suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a finalidade de 

impugnar tal documento, ônus que lhe compete.2 - Consoante 

entendimento jurisprudencial, a partir do advento da Lei nº 11.960/2009, 

para fins de atualização das verbas devidas pela Fazenda Pública, 

deverão ser utilizados, de um lado, quanto à correção monetária, o Índice 

de Preços ao Consumidor Amplo – IPCA e, de outro, no tocante aos juros 

moratórios, os índices oficiais de remuneração básica e juros aplicados à 

caderneta de poupança. Antes disso, porém, sendo devida correção 

monetária, por se tratar de parcelas remuneratórias não pagas a servidor 

público, aplica-se o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC.

(TJMT, Ap 125184/2015, DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 27/11/2017, 

Publicado no DJE 04/12/2017) - destaquei. Destaco, mais uma vez, que o 

embargante sequer negou o recebimento dos grãos descritos nas 

respectivas notas fiscais, sendo certo que as notas fiscais 

acompanhadas das ordens de entrega são suficientes para embasar a 

ação monitória, não havendo que se falar em imprescindibilidade de 

contrato e/ou acordo firmado entre as partes. A propósito: "APELAÇÃO 

CÍVEL - EMBARGOS À MONITÓRIA - ORIGEM DA DÍVIDA DEMONSTRADA - 

NOTA FISCAL ACRESCIDA DE COMPROVANTE DE ENTREGA DA 

MERCADORIA - INCIDENTE DE FALSIDADE NÃO SUSCITADO PELO 

EMBARGANTE - ÔNUS DA PROVA QUE LHE COMPETIA - JUROS 

MORATÓRIOS A PARTIR DO VENCIMENTO DO TÍTULO - OBRIGAÇÃO 

LÍQUIDA E CERTA - RECURSO NÃO PROVIDO. As notas fiscais 

acompanhadas dos comprovantes de entrega das mercadorias constituem 

início de prova documental suficiente a embasar Ação Monitória, cabendo 

ao embargante suscitar no tempo adequado incidente de falsidade com a 

finalidade de impugnar tal documento, ônus que lhe compete. Nas 

obrigações líquidas e certas os juros moratórios fluem a partir do 

vencimento da obrigação" (TJMT, Ap 9770/2017, DES. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/02/2017, Publicado no DJE 24/02/2017) - destaquei. Deste 

modo, a constituição dos débitos descritos nas notas fiscais de Ids 

4662292, 4662298, 4662308, 4662311, 4662315 e 4662321 em título 

executivo é medida que se impõe. Lado outro, verifico que o recibo de 

entrega de Id 4662294 não contém a assinatura do recebedor, o que 

impossibilita a constituição do débito oriundo da respectiva nota fiscal. 

Corroborando com este entendimento, vejamos o julgado abaixo: 

"APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – PRELIMINAR DE OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – NOTAS FISCAIS DE COMPRA 

E VENDA DE PRODUTOS – PRESCRIÇÃO QUINQUENAL – ART. 206, § 5º, I, 

DO CÓDIGO CIVIL – INTERRUPÇÃO DO LAPSO EVIDENCIADA EM AÇÃO 

DIVERSA – TESE RECHAÇADA – NOTA FISCAL SEM ASSINATURA DE 

RECEBIMENTO DA MERCADORIA – DOCUMENTO DESCONSIDERADO NO 

CÔMPUTO DO DÉBITO – ARTIGO 373, I, DO CPC – RECURSO CONHECIDO 

E PARCIALMENTE PROVIDO.Satisfaz o requisito da dialeticidade o recurso 

cujas razões se opõem, a contento, aos fundamentos da sentença.Em se 

tratando de ação monitória lastreada em notas fiscais de compra e venda 

de produtos, aplica-se o prazo prescricional de cinco anos, relativo à 

pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento 

particular (artigo 206, § 5º, inciso I, do Código Civil).As notas fiscais, 

objeto da monitória, apresentadas em sede de embargos à execução, no 

qual a parte demandada tomou conhecimento da dívida, tem o condão de 

interromper o lapso prescricional, tendo em vista que o devedor tomou 

ciência de que não havia mais inércia da parte do credor.A incumbência 

de provar a efetiva entrega das mercadorias é de parte que se diz 

credora, pois foi ela a emitente dos títulos e, portanto, devem ser excluídas 

do cômputo da dívida as notas fiscais que não constam assinatura no 

campo de recebimento" (TJMT, Ap 71015/2017, DES. DIRCEU DOS 

SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

06/09/2017, Publicado no DJE 14/09/2017) - destaquei. Deste modo, a nota 

fiscal de Id 4662294, relativa a 16.020 kg de milho em grãos, deve ser 

desconsiderada no cômputo do débito. Ante ao exposto, e por tudo mais 

que nos autos consta, rejeito os embargos monitórios e JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil, e, via de consequência, nos termos do artigo 702, § 8º do referido 

diploma legal, constituo o débito representado das notas fiscais de Ids 

4662292, 4662298, 4662308, 4662311, 4662315 e 4662321 em título 

executivo judicial, nos termos do artigo 702, § 8º do CPC. Nos termos do 

artigo 86, do CPC, condeno as partes ao pagamento de custas 

processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% do valor da 

causa, nos termos do artigo 85, § 2º, do referido diploma legal, na 

proporção de 85% a cargo do embargante/requerido e 15% a cargo do 

embargado/requerente. CONVERTIDO o mandado inicial em mandado 

executivo, este passará a tramitar segundo o rito do art. 538 do NCPC. 

Havendo recurso de apelação, intime-se a parte contrária para 

apresentação de contrarrazões, com posterior remessa à instância 

superior, na forma do artigo 1.010, § 3º, do NCPC. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI, 

Juiz de Direito,em Substituição Legal.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000584-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BAGGIO NEBRASKA COLCHOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMUEL DE CAMPOS PONTES OAB - MT12.614-B (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1000584-54.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, 

PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS DE MATO GROSSO 

REQUERIDO: BAGGIO NEBRASKA COLCHOES LTDA - ME VISTOS. 

SENTENÇA Trata-se de Ação de Busca e Apreensão ajuizada por 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS, OUTROS PROFISSIONAIS DA 

SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO - UNICRED MATO GROSSO 

em face de BAGGIO NEBRASKA COLCHÕES LTDA ME, ambos já 

qualificados nos autos em epígrafe, alegando, em síntese, que a parte 

requerida celebrou contrato de financiamento para aquisição de veículo 

automotor, com cláusula expressa de alienação fiduciária em garantia 

sobre o veículo automotor RENAULT KANGOO EXPRESS HI-FLEX 1.6 16V, 

ano 2013/2014, Renavam 01001905625, chassi 8A1FC1405EL934358, 

placa OBL-5543, na forma do Decreto-Lei n.º 911/69. Diante do 

inadimplemento do réu-devedor, requereu, liminarmente, a busca e 

apreensão do veículo. A inicial veio instruída com documentos de Id 

4876484 e seguintes. Liminar deferida no Id 6812685; cumprida no Id 

9413727. A requerida foi devidamente citada, apresentando contestação e 

documentos, conforme Id 9719413 e seguintes. Impugnação à 

contestação, Id 10078269. É o breve relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Versando o presente processo sobre matéria unicamente de direito, e 

verificando-se a desnecessidade de dilação probatória, o feito comporta 

julgamento antecipado, na forma do artigo 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Registro que o julgamento antecipado da lide, “in casu”, não 

representa cerceamento de defesa ou violação ao princípio do 

contraditório, pois há nos autos elementos de convicção suficientes para 

que a sentença de mérito seja proferida, evitando-se que a causa tenha 

seu desfecho protraído. Compulsando o feito, observo que a existência de 

relação jurídica contratual entre as partes restou comprovada (Id 

4876501), que a inadimplência do devedor-fiduciante restou 

caracterizada, e que a parte ré foi devidamente notificada 

extrajudicialmente para pagamento do débito em aberto (Id 4876487), não 

tendo honrado com as parcelas devidas. Ressalto que a notificação 
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extrajudicial de cobrança foi encaminhada para o endereço declinado pela 

devedora/requerida, tendo assinatura do recebedor. Por tais razões, 

desde já afasto a alegação preliminar de nulidade da notificação 

extrajudicial e inexistência de mora. Da mesma forma, afasto a alegação 

preliminar de nulidade processual por ausência de avaliação do bem 

quando do cumprimento da liminar, uma vez que a ausência de avaliação 

no momento do cumprimento da liminar não torna nulo o processo, já que, 

a qualquer tempo, poderá a parte requerida questionar o valor do bem 

apreendido e eventualmente vendido pelo credor. Posto isto, passo à 

análise do mérito. É fato que os documentos trazidos aos autos mostram 

que a parte requerida assumiu a condição de depositário ao oferecer o 

veículo em alienação fiduciária. E, não havendo pagamento do débito em 

atraso, de rigor a restituição do bem ao banco-credor como satisfação da 

dívida Nesse sentido, a jurisprudência: “ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA 

E APREENSÃO. INADIMPLÊNCIA DO RÉU CONFIGURADA. 

CONSOLIDAÇÃO DA PROPRIEDADE E POSSE NO PATRIMÔNIO DO 

CREDOR FIDUCIÁRIO. MORA INCONTROVERSA. PROCEDÊNCIA DO 

PEDIDO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO NA PARTE 

CONHECIDA. Comprovada a mora ou o inadimplemento do devedor 

consolidar-se-ão a propriedade e a posse plena e exclusiva do bem no 

patrimônio do credor fiduciário (art. 3º do Decreto-lei nº 911/69). (TJ-SP - 

APL: 00241899420128260269 SP 0024189-94.2012.8.26.0269, Relator: 

Mendes Gomes, Data de Julgamento: 02/12/2013, 35ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 03/12/2013)”. Logo, caracterizada a mora do 

devedor, a apreensão do veículo e o não pagamento do débito em atraso, 

é medida que se impõe a consolidação da posse e propriedade do veículo 

nas mãos da parte autora, em caráter definitivo. Como visto alhures, a 

posse e a propriedade plena do bem apreendido já foi consolidada nas 

mãos da parte requerente, em caráter liminar, na forma do disposto no 

Decreto-Lei n.º 911/69, sendo certo que não houve o pagamento do débito 

pendente no prazo legal, mesmo diante da regular citação da parte ré, 

tampouco purgação da mora. Consigno, ainda, que as impugnações 

referentes a taxas e tarifas não se mostram passíveis de acolhimento, na 

esteira das Súmulas 565 e 566 do STJ. Por outro lado, destaco que a 

capitalização mensal é igualmente admitida em contratos bancários 

celebrados após o dia 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, 

conforme decidido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp 894.385/RS – 

3ª Turma, rel. Min. Nancy Andrighi. Aliás, tal orientação já foi pacificada na 

Súmula 539 do mesmo Superior Tribunal de Justiça. Ante ao exposto, 

confirmo a medida liminar de Id 6812685, e, com fundamento no 

Decreto-Lei n.º 911/69, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na 

petição inicial para o fim de consolidar definitivamente a propriedade e a 

posse plena e exclusiva do veículo RENAULT KANGOO EXPRESS HI-FLEX 

1.6 16V, ano 2013/2014, Renavam 01001905625, chassi 

8A1FC1405EL934358, placa OBL-5543, nas mãos da parte autora, cuja 

apreensão torno definitiva. Em consequência, julgo extinto o feito, com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento das custas 

judiciais e despesas processuais, bem como em honorários advocatícios, 

os últimos arbitrados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 

85, § 2º, do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, 

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

de praxe. Havendo recurso de apelação, proceda na forma do art. 1.010, 

§§ 1º e 3º do NCPC. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. CUMPRA-SE. 

GLAUBER LINGIARDI STRACHICINI Juiz de Direito, em substituição legal

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Candiotto

 Cod. Proc.: 177421 Nr: 7482-03.2017.811.0040

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OVETRIL ÓLEOS VEGETAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO DESIDÉRIO - 

OAB:40321/PR, FABIO LUIS ANTONIO - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 da lide.

Transcorrido o prazo, certifique-se.

Às providências.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000955-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA CORREIA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000955-81.2018.8.11.0040. REQUERENTE: RENATA CORREIA DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA I - A parte reclamante, 

injustificadamente, não compareceu à audiência de conciliação (ID 

14232496), razão pela qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO este processo, sem julgamento de mérito. II - 

Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 

28 do FONAJE). III - Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com 

o cálculo das custas a pagar. IV - Com o trânsito em julgado - e cumprido o 

art. 467 da CNGC em caso de inadimplemento das custas processuais - 

arquive-se. SORRISO, 18 de julho de 2018. JACOB SAUER, Juiz(a) de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006277-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA APARECIDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

ALVADI RODRIGO CHIAPETTI OAB - MT15331/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BELA IMAGEM STUDIOS FOTOGRAFICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIANA BRAGA FIGUEIREDO OAB - SP0189232A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1006277-19.2017.8.11.0040 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 14235196. Sorriso, 

03 de Agosto de 2018.Elite Capitani,Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006421-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO FRANCISCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

JOAO CELESTINO CORREA DA COSTA NETO OAB - MT4611/B 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº 1006421-90.2017.8.11.0040 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 para se 

manifestar sobre Depósito Judicial, no ID nº 14259362, no prazo de 05 

dias, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 06 de agosto de 

2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 164 de 665



Processo Número: 1005627-69.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUCIANO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005627-69.2017.8.11.0040. REQUERENTE: EMERSON LUCIANO 

MACHADO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S.A Decido a lide, com 

dispensa do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação 

proposta por EMERSON LUCIANO MACHADO em face de BANCO DO 

BRASIL S/A, objetivando a condenação do reclamado em danos morais. 

Sustenta que é correntista do banco reclamado e que efetuou contrato de 

financiamento com pagamento todo dia 30. Alega que em virtude do 

governo estadual ter modificado a data do pagamento do seu salário, não 

conseguiu quitar a mensalidade na data aprazada, vindo o banco a 

antecipar todas as demais e, ainda, efetuou o bloqueio dos seus 

vencimentos nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano sem 

qualquer aviso. Informa que requereu o desbloqueio de 70%, mas que foi 

lhe cobrado o valor de R$ 4.686,42 a título de adiantamento de deposito, 

sendo esse valor lançado pelo reclamado na conta corrente do reclamante 

como se o mesmo tivesse feito um empréstimo, ou algo semelhante, sendo 

que, na verdade os valores eram oriundos da devolução de 70% dos 

valores retidos nos meses de janeiro e fevereiro do corrente ano. Assim, 

requer indenização pelo dano moral experimentado. O banco reclamado 

em contestação, alegou agir em no exercício regular do direito, pois o 

contrato firmado entre as partes estabelece que no caso de 

inadimplemento haveria antecipação das parcelas devidas. É de rigor 

reconhecer a incidência do Código de Defesa do Consumidor ao presente 

caso, diante dos diversos efeitos daí decorrentes. De fato, levando-se em 

conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º do Código 

Consumerista, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que os reclamados estão sujeitos às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertaram no mercado serviços bancários, este na condição de 

destinatária final, razão pela qual está caracterizada a relação de 

consumo para todos os fins legais. 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. Analisando os autos, constata-se que o 

reclamante faz jus ao seu pedido. Conforme os documentos juntados nos 

autos, especialmente o do Id. 10552367, verifica-se que o banco 

reclamado, ao antecipar as parcelas vincendas, bloqueou o salário do 

reclamante como forma de cumprimento do acordado. Preceitua o artigo 

833, inciso IV, do Código de Processo Civil que: “Art. 833. São 

impenhoráveis: I- (...) IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os 

salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, 

os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º;” Dessa forma, constata-se a 

ocorrência de ato ilícito praticado pelo banco reclamado, o qual reteve o 

salário do reclamante para satisfação do saldo devedor, sem qualquer 

autorização expressa e de forma automática. Nesse sentido, eis o 

seguinte julgado: “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. RETENÇÃO 

INTEGRAL DO SALÁRIO DO CORRENTISTA. ILEGALIDADE. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. INEXISTÊNCIA 

DE VIOLAÇÃO DA SÚMULA N. 7/STJ. POSSIBILIDADE DA VALORAÇÃO 

JURÍDICA DOS FATOS. VALOR FIXADO DE FORMA ADEQUADA. DECISÃO 

MANTIDA. 1. "Ainda que expressamente ajustada, a retenção integral do 

salário de correntista com o propósito de honrar débito deste com a 

instituição bancária enseja a reparação moral" (AgRg nos EDcl no AREsp 

n. 215.768/RJ, Relator Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, DJe 

29/10/2012). 2. Não há violação do enunciado da Súmula n. 7/STJ quando 

se realiza simples valoração jurídica dos fatos sobejamente delineados no 

acórdão recorrido. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” 

(Recurso Especial AgRg nos EDcl no AREsp 425992 / RJ AGRAVO 

REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL 2013/0369777-2. Rel. Ministro ANTONIO CARLOS 

FERREIRA, Quarta Turma, julgamento 2-3-2015) Isso posto, 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, como se 

constatará adiante, 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. A fixação dos danos morais 

deve ser feita com cautela, mas deve ser fixado num valor tal que venha a 

reprimir a atitude do ofensor sem proporcionar ao ofendido um 

enriquecimento sem causa, o que viria a gerar um bem-estar injusto de 

uma parte às custas da desgraça financeira da outra, ideia que se afasta 

diante dos conceitos de equidade e de justiça, isto é, de dar a cada um o 

que é seu, exatamente na medida necessária e nada mais. Portanto, à luz 

e firme nessas ideias, levando em conta, ainda, no caso sub judice, o 

sofrimento experimentado pelo Reclamante em virtude dos transtornos 

causados pelo Reclamado, conclui-se que o valor que se mostra justo e 

adequado e que atende aos critérios da equidade, proporcionalidade e 

razoabilidade para indenização do dano moral, é o de R$ 6.000,00 (seis mil 

reais), valor esse que, por um lado, evita o enriquecimento sem causa do 

Reclamante e, por outro lado, evita a bancarrota dos Reclamados e leva 

em conta a necessidade de se compensar e reprimir de forma séria o 

abalo moral a ela causado e desestimular a malfadada prática causada 

pelo Reclamado neste (e em tantos outros) caso concreto, de ignorar o 

cidadão e consumidor, razão pela qual não pode ser fixado em valor 

ínfimo, inferior ou superior ao mencionado acima. Pelo exposto, apresento 

o projeto de sentença, no sentido de JULGAR PROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial, para o efeito de: 1) CONDENAR o banco 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); e 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, 

nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos do Código de Processo 

Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 06 de junho de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000761-81.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AUTO PECAS MINGOTTI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE GOMES VIANA (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 15:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000851-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (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 15:20 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: 1000898-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA DOS SANTOS MENDES (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 15:30 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: 1005309-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDE MARIA MEIRA COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT0009202A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI 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 15:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003380-18.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DILMA DOS SANTOS LIMA (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:

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: 

1003380-18.2017.8.11.0040 REQUERENTE: DILMA DOS SANTOS LIMA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

DILMA DOS SANTOS LIMA 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 que a reclamante em nenhum 

momento comunicou a empresa sobre o relatado, alega por mero 

aborrecimento. 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. 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 
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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: DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

bem como, a retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de 

proteção de credito; e 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, 29 de janeiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006345-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLIANE COSTA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1006345-66.2017.8.11.0040. Trata-se de ação proposta por CHARLIANE 

COSTA DOS SANTOS em face de BANCO BRADESCO S.A. em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a condenação da 

reclamada a pagar indenização por danos morais. Alega a parte 

reclamante, em síntese, que constatou a existência de registro negativo 

perante cadastro de restrição ao crédito, proveniente de inscrição 

providenciada pela parte reclamada. Aduz, porém, que não mantém 

qualquer débito com a mesma, apta a justificar a inscrição. Postulou pela 

declaração de inexistência da dívida, bem como pela reparação dos danos 

morais suportados. Audiência de conciliação realizada e restou infrutífera. 

A empresa reclamada apresentou contestação. Em síntese, sustenta a 

inexistência de conduta ilícita, reforçando a existência de contratação por 

parte do reclamante e seu inadimplemento, hipótese que autoriza a 

inclusão do seu nome em órgão de proteção ao crédito. Nesses termos, 

pugna pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. A lide 

comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de produção 

de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo Civil) É o 

relatório. Quanto a preliminar, entendo que não devem prosperar, pois o 

prazo inicia-se a partir do conhecimento do fato pelo reclamante, bem 

como, a empresa reclamada tem total acesso a documentos ou sistemas 

que demonstram as restrições, caso suspeitem de que não estejam todas 

no documento juntado pelo reclamante. Quanto à aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor. É de rigor reconhecer a incidência do CDC ao 

presente caso, notadamente dos diversos efeitos dele decorrentes. De 

fato, levando-se em conta o conceito de consumidor estampado no art. 2º 

do CDC, bem como o conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do 

mesmo diploma legal, conclui-se que a reclamada está sujeita às 

delimitações e implicações decorrentes das relações de consumo, posto 

que ofertou no mercado serviços, este na condição de destinatário final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a Súmula n. 297 que 

dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”. Como consequência disso, o citado código assegura que 

toda indenização derivada de relação de consumo se sujeita, em regra, ao 

regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, 

VI e 14. Quanto a inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar 

que, verifica-se, além da verossimilhança das alegações, a evidente 

hipossuficiência do reclamante/consumidor em relação à 

reclamada/instituição bancária de grande porte, situação de onde emerge 

a necessidade da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar 

isonomia processual na presente demanda. Nesses termos, é de rigor a 

inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, a fim de que a reclamada produza todas as provas necessárias 

ao esclarecimento da demanda, sob as penas da lei. Pois bem. No que diz 

com o mérito, a reclamada não logrou êxito em comprovar que tomou as 

medidas necessárias para oferecer serviços de qualidade e seguros. Não 

houve juntada de qualquer prova que comprove o débito ou contrato 

assinado. Quanto ao dano moral. De início, importa frisar que incide sobre 

a instituição a responsabilidade civil objetiva pelo dano causado à vítima do 

evento danoso, sendo irrelevante a existência ou não de culpa, a teor do 

que dispõe o art. 14 do CDC, bem assim a Súmula n. 479 do STJ, que 

assim dispõe: "As instituições financeiras respondem objetivamente pelos 

danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados 

por terceiros no âmbito de operações bancárias". No caso, verifica-se 

evidente situação de serviço defeituoso, consubstanciado em cobrança 

de serviços não contratados pelo reclamante, inclusive com a inscrição do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito. A respeito do serviço 

defeituoso, dispõe o CDC: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos: § 1º O serviço é defeituoso quando não fornece a 

segurança que o consumidor dele pode esperar, levando-se em 

consideração as circunstâncias relevantes, entre as quais: I - o modo de 

seu fornecimento; II - o resultado e os riscos que razoavelmente dele se 

esperam; III - a época em que foi fornecido.” [sem destaque no original] 

Destaca-se, por oportuno, que o reclamado assume o risco do 

empreendimento, devendo disponibilizar de recursos máximos de 

excelência em seus serviços, para evitar a ocorrência de falhas e, por 

conseguinte, danos aos seus clientes. Havendo falha nessa prestação de 

serviço, cabe ao reclamado, imediatamente, diligenciar no sentido de 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Segue decisão: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - AUSÊNCIA 

DE PROVA HÁBIL PARA COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE 

AS PARTES - COBRANÇA ABUSIVA E INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

NOME DO AUTOR - RESPONSABILIDADE CIVIL INAFASTÁVEL - DANO 

MORAL CONFIGURADO IN RE IPSA - VALOR DA INDENIZAÇÃO QUE 

ATENDE À RAZOABILIDADE E O CARÁTER PUNITIVO/PEDAGÓGICO DA 

CONDENAÇÃO - MANUTENÇÃO - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA - 

RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL APLICAÇÃO DA SÚMULA 54 

DO STJ - RECURSO ADESIVO - JUSTIÇA GRATUITA DEFERIDA - 

MAJORAÇÃO DO VALOR DA INDENIZAÇÃO - NÃO ACOLHIMENTO - 

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL DESPROVIDO E RECURSO ADESIVO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Ap 8832/2017, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 22/03/2017, Publicado no DJE 29/03/2017) Posto isso, 

passamos à conclusão, com a fixação do quantum devido a título de 

danos morais, cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema 

jurídico brasileiro não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais 

autorizada, estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e 

orientar o juiz na fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser 

levado em conta a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta 

(ação ou omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o 

entendimento jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro 

os critérios acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral 

sofrida pelo reclamante, foi resultante da conduta negligente do 
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reclamado, entendo que a fixação do quantum indenizatório no equivalente 

a R$ 6.000,00 (seis mil reais), é o suficiente a reparar, nos limites do 

razoável e proporcional, o prejuízo moral que o fato acarretou ao 

reclamante, pois o reclamante também possuía restrições posteriores ao 

débito aqui discutido. Com efeito, tal estimativa guarda perfeita 

correspondência com a gravidade objetiva do fato e do seu resultado 

danoso, bem assim com as condições da vítima e do autor da ofensa, 

revelando-se, além disso, ajustada ao princípio da equidade. Por certo que 

o art. 14, §3º, do CDC, permite a parte reclamada a isenção de 

responsabilidade, quando comprovar que (a) tendo prestado o serviço, o 

defeito inexiste, ou (b) a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. No 

caso, o reclamado não logrou êxito na demonstração de tais excludentes. 

Isso porque a culpa exclusiva de terceiro não existe no caso em análise, 

pois não deve ser confundida com o risco da atividade. Ante o exposto, 

eu juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de manter a liminar 

concedida, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o 

fim de: 1) DECLARAR a inexistência do débito impugnado, bem como, a 

retirada definitiva dos dados da reclamante nos órgãos de proteção de 

credito; e 2) CONDENAR o reclamado a pagar, a título de danos morais, o 

valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a contar 

da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e acrescido 

de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 do STJ). 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do art. 316 e 487, inciso I, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento 

de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c 

art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz 

Togado, para homologação ou substituição do presente projeto de 

sentença, na forma do art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES 

FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o 

projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza 

seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a 

pedido das partes. Em caso de descumprimento, caberá à parte 

interessada requerer o cumprimento, recomendando-se observância ao 

disposto no art. 524 do NCPC, a bem da celeridade processual e da 

efetividade da jurisdição. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 

12 de junho de 2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010533-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO PEREIRA VIEIRA (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 15:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002028-25.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCICLEIA APARECIDA PUPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO MARTINS SORNA OAB - MT0019693A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSLANDIM TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002028-25.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.14542120, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 06 de Agosto 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000740-76.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OLIVEIRA & MARISA PAIN LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 16:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003417-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDENIR MOREIRA SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (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)

 

Processo: nº 1003417-45.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID.14560732 para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 06 de Agosto 

de 2018. Cristiane V. Kuhn

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004396-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISES SOUSA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1004396-70.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MOISES SOUSA MENDONCA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Forte no art. 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, intime-se a parte reclamante para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, complete a inicial com o seguinte documento: a) 

Certidão expedida fisicamente – “balcão” - pelo SPC/SERASA, quanto à 

existência de débitos inscritos em seu nome; A inércia acarretará o 

indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001259-80.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA FIOREZE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLY RUDGE GNOATO OAB - MT0017786S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001259-80.2018.8.11.0040. REQUERENTE: VERA LUCIA FIOREZE 
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REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Diante da petição retro, oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da decisão de Num. 12268333 para cumprimento. Às 

providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010507-19.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010507-19.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOSE DA COSTA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Considerando que em consulta ao 

Sistema Renajud não foram constatados veículos em nome da parte 

reclamante, defiro o pedido de justiça gratuita, sendo que a exigibilidade 

das custas processuais deverá ser suspensa, nos termos do art. 98, §3º, 

do NCPC. Sendo assim, arquivem-se, com as baixas e anotações de estilo. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002478-31.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E MANTOVANI & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CAETANO DE SOUSA NETO (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 16:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002481-83.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE NOGUEIRA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (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 16:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002482-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ALMEIDA (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 16:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002487-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDEILSON SANTOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA CRISTINA BALESTRIN OAB - MT22869/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F. N. DE LIMA EIRELI - ME (REQUERIDO)

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 17:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010800-62.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO AUGUSTO COTTA DE AVILA REIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS MARTINS DA SILVA (EXECUTADO)

ENPA ENGENHARIA E PARCERIA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA QUEIROZ BORGES TESTA OAB - MG0083492A (ADVOGADO)

LEANDRO MARTINS PARREIRA OAB - MG86037 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010800-62.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: PAULO AUGUSTO COTTA DE 

AVILA REIS EXECUTADO: ELIAS MARTINS DA SILVA, ENPA ENGENHARIA 

E PARCERIA LTDA Vistos etc. Sobre a impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentado pela devedora (Num. 12239711), manifeste-se o 

credor, no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo acima com ou sem 

resposta, certifique-se e renove-se a conclusão. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002488-75.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MAXIMO ARANTES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

PAGSEGURO INTERNET LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 17:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002491-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISABETE MAXIMO ARANTES DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

GLOBAL EXPRESS ASSISTENCIA TECNICA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 17:20 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 
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extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002964-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIORAVANTE CASSIANO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002964-50.2017.8.11.0040 REQUERENTE: FIORAVANTE CASSIANO 

MOREIRA DA SILVA REQUERIDO: SEGURADORA LIDER DOS 

CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. I - RELATÓRIO. FIORAVANTE 

CASSIANO MOREIRA DA SILVA ajuizou ação de cobrança de verba 

indenizatória de seguro DPVAT em face da SEGURADORA LÍDER DOS 

CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT, ambos já qualificados. Narra o 

reclamante que, no dia 28 de outubro de 2016, foi vítima de acidente de 

trânsito, vindo a fraturar sua clavícula esquerda, gerando incapacidade 

permanente parcial incompleta de 25%, conforme aponta o laudo n. 

520.01.01.2017.0493. Desse modo, postulou pelo pagamento da 

indenização do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$13.500,00 (treze 

mil e quinhentos reais). Frustrada a conciliação (Id. 9853662). Em 

contestação (Id. 9827619), em sede de preliminar, a reclamada alega a 

necessidade de realização de perícia, bem como que há necessidade de 

prévio pedido administrativo. No mérito, sustentou o nexo de causalidade 

entre a invalidez e o acidente automobilístico noticiado pelo reclamante, 

bem assim a ausência de provas quanto à invalidez permanente alegada. 

Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos contidos na inicial. 

Impugnação à contestação encontra-se no Id. 9960652. Em síntese, 

rechaça todas as alegações constantes na contestação, pugnando pela 

procedência dos pedidos contidos na inicial. II - FUNDAMENTAÇÃO. A lide 

comporta julgamento antecipado, nos termos do art. 335, inciso I, do 

CPC-2015. Em síntese, o reclamante pretende o pagamento da indenização 

do seguro obrigatório DPVAT no valor de R$13.500,00 (treze mil e 

quinhentos reais). No caso, verifica-se evidente falta de interesse 

processual da parte reclamante em obter o provimento jurisdicional 

pretendido. Inicialmente, sabe-se que o interesse processual está atrelado 

ao binômio necessidade/utilidade. Enquanto a necessidade reside na 

indispensabilidade de se valer da via judicial para alcançar o objeto jurídico 

(bem da vida) pretendido, a utilidade se encontra na possibilidade de que a 

obtenção da tutela pretendida melhore na sua condição jurídica. Colhe-se 

do Informativo n. 757 do STF em relação ao Recurso Especial n. 

631.240/MG, relatado pelo e. Ministro ROBERTO BARROSO: “A 

exigibilidade de prévio requerimento administrativo como condição para o 

regular exercício do direito de ação, para que se postule judicialmente a 

concessão de benefício previdenciário, não ofende o art. 5º, XXXV, da CF 

(‘XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou 

ameaça a direito’). Esse o entendimento do Plenário, que, em conclusão de 

julgamento e por maioria, proveu parcialmente recurso extraordinário em 

que discutida a possibilidade de propositura de ação judicial para pleitear 

aposentadoria rural por idade, por parte de segurada que não formulara 

prévio requerimento administrativo — v. Informativo 756. Preliminarmente, 

por maioria, o Colegiado conheceu do recurso. Vencida, no ponto, a 

Ministra Rosa Weber, que entendia cuidar-se de ofensa meramente 

reflexa à Constituição. No mérito, o Colegiado asseverou que, na situação 

dos autos, para se caracterizar a presença de interesse em agir, seria 

preciso haver necessidade de ir a juízo. Reputou que a concessão de 

benefício previdenciário dependeria de requerimento do interessado, e não 

se caracterizaria ameaça ou lesão a direito antes de sua apreciação e 

eventual indeferimento pelo INSS, ou se o órgão não oferecesse resposta 

após 45 dias. Ressalvou que a exigência de prévio requerimento não se 

confundiria, entretanto, com o exaurimento das vias administrativas. 

Consignou, ainda, que a exigência de prévio requerimento administrativo 

não deveria prevalecer quando o entendimento da Administração fosse 

notório e reiteradamente contrário à postulação do segurado. Acresceu 

que, nas hipóteses de pretensão de revisão, restabelecimento ou 

manutenção de benefício anteriormente concedido — uma vez que o INSS 

teria o dever legal de conceder a prestação mais vantajosa possível — o 

pedido poderia ser formulado diretamente em juízo, porque nesses casos 

a conduta do INSS já configuraria o não acolhimento da pretensão.” [sem 

destaque no original] Colhe-se dos documentos constantes no corpo da 

contestação (Id. 9827619) que a parte reclamante promoveu requerimento 

administrativo perante a parte reclamada, registrado sob o n. 3170159818, 

o qual se encontra paralisado em razão da inércia da própria parte 

reclamante, tendo em vista a necessidade de regularização da 

documentação por ela apresentada. Neste ponto, observa-se que inexiste 

indeferimento da pretensão administrativa acima aludida, tampouco mora 

em decidi-la, situação que evidencia a ausência de resistência por parte 

da parte reclamada, implicando a falta de interesse processual na 

presente demanda. III – DISPOSITIVO: Ante o exposto, apresento projeto 

de sentença no sentido de JULGAR EXTINTO O PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 485, inciso IV, do 

Código de Processo Civil Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 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 desarquivamento posterior, a pedido das 

partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 

2018. JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002244-49.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUCIMAR PASQUALI (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 17:30 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001770-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MONDADORI & MONDADORI LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISEU JOSE SCHAFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001770-78.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MONDADORI & MONDADORI 

LTDA - EPP EXECUTADO: ELISEU JOSE SCHAFER Vistos etc. Em caso de 

sucumbência, fixo os HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA EXECUÇÃO (art. 827, do NCPC), valor esse que poderá ser 

majorado nas hipóteses do § 2º do art. 827 do NCPC. CITE-SE o executado 

para EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que os HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO 

REDUZIDOS PELA METADE (art. 827, § 1º, do NCPC). Consigne-se que O 

EXECUTADO PODERÁ EMBARGAR no prazo de 15 dias (arts. 914 e 915, 

do CPC), contados na forma do art. 231, do NCPC, condicionado à garantia 

do juízo (Lei n. 9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). 

TRANSCORRIDO O PRAZO SEM PAGAMENTO e independentemente de 

eventuais embargos, deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo 

IMPUGNAÇÃO quanto À AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, 

MANIFESTE-SE O AVALIADOR JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também 

em 05 dias, voltando-me imediatamente conclusos para decisão (art. 872, 
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§ 2º, do NCPC). Mesmo em caso de embargos, salvo se concedido efeito 

suspensivo por decisão expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se 

tem INTERESSE em ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a 

ALIENAÇÃO PARTICULAR, por VALOR NÃO INFERIOR AO DA 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. Consigne-se, desde já, que SE A 

PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS por PENHOR, HIPOTECA, 

ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, 

PROMESSA DE COMPRA E VENDA, SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO 

DE USO ESPECIAL PARA FINS DE MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO 

REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA SOCIAL OU DE AÇÃO DE 

SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE COISA PERTENCENTE A 

TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA ANTERIORMENTE AVERBADA; ou 

tratando-se de PENHORA DE BEM INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS 

OS INTERESSADOS, na forma e sob as penas dos arts. 799 e seus 

incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 843, § 1º; 889 e seus incisos; e 

903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem como se a PENHORA ATINGIR BEM 

IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE IMÓVEL, será intimado, também, o 

CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se casados em regime de separação 

absoluta de bens, consoante disposto no art. 842, do NCPC. Efetivada a 

penhora, a Secretaria deverá designar audiência de conciliação seguindo 

data estabelecida pelo sistema PJE, expedindo o necessário para 

intimação das partes. Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na 

localização de bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente 

para se manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de extinção (Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002964-50.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FIORAVANTE CASSIANO MOREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO SEGURO DPVAT S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT0012903A (ADVOGADO)

 

Processo: nº 1002964-50.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 11662555, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 06 de agosto 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002245-34.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MECANICA SORRISAO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO)

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO SABINO DE OLIVEIRA (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 17:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002492-15.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANEA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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 17:50 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010155-37.2011.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME DIEL SAUSEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL HENRIQUE DE MELO OAB - MT0012671A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATAIDES DIOCLECIO PREVIATTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010155-37.2011.8.11.0040. EXEQUENTE: GUILHERME DIEL SAUSEN 

EXECUTADO: ATAIDES DIOCLECIO PREVIATTI Vistos etc. Defiro o pleito 

retro. Expeça-se mandado na forma requerida pelo exequente. Exorto a 

desnecessidade de conclusão do feito em casos como estes, em que a 

expedição de mandado se trata de mero ato ordinatório. Cumprido o 

mandado, deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre 

os rumos da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção 

(Lei n. 9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002496-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

Certifico 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 18:10 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010078-23.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO HENRIQUE PANKE KACHUK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010078-23.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: RODRIGO HENRIQUE PANKE 

KACHUK EXECUTADO: OI S.A Vistos etc. Expeça-se certidão de crédito 

ao exequente, nos termos requeridos na petição retro. Após, arquivem-se. 

Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005808-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAIR GHIZZI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO SINHORI OAB - PR57535 (ADVOGADO)

SEGIO SINHORI OAB - PR40800 (ADVOGADO)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 171 de 665



ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005808-70.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NOELI MORAES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: IVAIR GHIZZI Vistos etc. Trata-se de ação de reclamação 

ajuizada por NOELI MORAES DE OLIVEIRA em face de IVAIR GHIZZI, 

ambos qualificados, em que a parte reclamada suscitou a incompetência 

desde Juízo, eis que a obrigação de fazer pleiteada na inicial, caso seja 

procedente, deverá ser realizada na cidade de Flor da Serra do Sul/PR. É 

o relatório. Decido. Compulsando os autos constato a incompetência 

territorial deste juízo, pois, nos termos do art. 4º, II, da Lei n. 9.099/95, é 

competente o foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita e, sendo 

o pedido da inicial de construção de uma nova cerca na propriedade da 

reclamante, a qual está localizada no município de Flor da Serra do Sul/PR, 

incompetente é este Juízo para julgamento da presente demanda. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002497-37.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON PEREIRA MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

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 18:20 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: 1002500-89.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILDO DE ARRUDA ASSIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (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 18:30 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: 1002503-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFESON NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR as partes 

(reclamante e reclamada) acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA para o dia 03 de OUTUBRO de 2018, às 18:40 horas, nesta 

Comarca, ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004120-73.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MYKE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

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 Numero do Processo: 

1004120-73.2017.8.11.0040 REQUERENTE: MYKE DA SILVA REQUERIDO: 

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS Trata-se de 

ação proposta por MYKE DA SILVA em face de ATIVOS S/A CIA 

SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS em que pretende: a) a 

declaração de inexistência de débito; c) a condenação da reclamada a 

pagar indenização por danos morais. Alega a parte reclamante, em 

síntese, que constatou a existência de registro negativo perante cadastro 

de restrição ao crédito, proveniente de inscrição providenciada pela parte 

reclamada. Aduz, porém, que não mantém qualquer débito com a mesma, 

apta a justificar a inscrição. Postulou pela declaração de inexistência da 

dívida, bem como pela reparação dos danos morais suportados. Audiência 

de conciliação realizada e restou infrutífera. A empresa reclamada 

apresentou contestação. Em síntese, alega que houve a cessão de crédito 

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 

a preliminar entendo que não deve prosperar, pois a restrição em cadastro 

de inadimplentes gera diversos transtornos no dia a dia, não havendo a 

necessidade de comprovar momento específico. 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". Não 
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obstante a caracterização do ato ilícito, é fato que o reclamante, ao tempo 

da inscrição impugnada, registrava em seu desfavor inscrições negativas 

anteriores, consoante documentação que acompanha a inicial. A 

ocorrência impede a caracterização do dano moral, conforme 

entendimento consolidado na Súmula 385 do Superior Tribunal de Justiça: 

“Da anotação irregular em cadastro de proteção ao crédito, não cabe 

indenização por dano moral, quando preexistente legítima inscrição, 

ressalvado o direito ao cancelamento.” Em hipótese fática idêntica àquela 

ora enfrentada, a Turma Recursal assim aplicou o entendimento sumulado: 

“RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

CONTRATAÇÃO - PARCELAMENTO DO DÉBITO - SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA - INSURGÊNCIA DA PARTE AUTORA - INEXISTÊNCIA DE 

COMPROVAÇÃO DO DÉBITO E DE INADIMPLEMENTO - FRAUDE NA 

CONTRATAÇÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - INSCRIÇÃO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO - RISCO DA ATIVIDADE - EXISTÊNCIA DE 

INSCRIÇÃO PREEXISTENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 385, DO STJ - 

DANO MORAL NÃO CONFIGURADO - REFORMA DA SENTENÇA - 

DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO E DEVOLUÇÃO EM DOBRO 

DOS VALORES PAGOS - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. A inscrição indevida do nome do autor nos órgãos de proteção 

ao crédito, é causa que enseja o recebimento de indenização por dano 

moral, uma vez que se trata de dano moral in re ipsa e, portanto, dispensa 

a comprovação da extensão dos danos experimentados. Havendo 

alegação de inexistência de relação jurídica pelo consumidor, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços que requereu a negativação do nome 

do consumidor provar que houve a contratação, a contraprestação do 

serviço e o respectivo inadimplemento, o que não restou comprovado. 

Todavia, quanto ao pedido de indenização por danos morais, comprovado 

que a parte autora possuía ao tempo desta inscrição, outra preexistente, 

não há que se falar em condenação ao pagamento de indenização por 

danos morais, com base na Súmula 385, do STJ, mormente pela não 

comprovação de que esteja sendo discutida em juízo. Reforma da 

sentença para julgar parcialmente procedente a ação.” (Recurso Cível 

Inominado nº 78/2013, Turma Recursal Única dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais/MT, Rel. Lucia Peruffo. j. 15.10.2013, unânime, DJe 

23.10.2013). Pelo exposto, apresento o projeto de sentença, no sentido de 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na inicia, 

para tão-somente DECLARAR a inexistência do débito impugnado, 

devendo a parte reclamada cancelar o registro junto ao órgão de proteção 

ao crédito. Sem condenação ao pagamento de custas ou honorários 

advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei 

n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para homologação 

ou substituição do presente projeto de sentença na forma do disposto no 

art. 40, da Lei n. 9.099/95. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003369-23.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROMARIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003369-23.2016.8.11.0040 REQUERENTE: ROMARIO OLIVEIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Trata-se de reclamação proposta 

por ROMÁRIO OLIVEIRA DO NASCIMENTO em face de VIVO S.A. 

Relatando que teve seu nome inscrito indevidamente no cadastro de 

inadimplentes, por dívida que não reconhece. Por tais fatos, postula pela 

declaração de inexistência do débito, exclusão de seu nome do Serviço de 

Proteção ao Crédito e pelos danos morais experimentados. Deferida 

medida liminar, determinando imediata exclusão do nome do reclamante do 

cadastro de inadimplentes (Id. 4279783). Audiência de conciliação restou 

inexitosa (Id. 6838645) No mais, relatório dispensado, nos termos do artigo 

38, caput, da Lei 9.099/95. A lide comporta julgamento antecipado, nos 

termos do art. 330, I, do CPC, já que não há necessidade de produção de 

prova em audiência. Inicialmente, embora a presença da parte demandada 

na audiência de conciliação afaste a revelia, nos termos do art. 20 da Lei 

n.º 9.099/95, a ausência de contestação, contudo, torna incontroversos 

os fatos alegados, por força da ausência de impugnação (arts. 341 c/c 

art. 374, III, do NCPC). A presunção, não obstante, deve prosperar neste 

feito, isso porque o reclamante trouxe nos autos documentação que 

comprova negativação (Id. 4279196), enquanto a reclamada tendo 

oportunidade de comprovar a legalidade da cobrança, deixou de fazê-lo. 

Assim, não restando nos autos comprovação quanto à legalidade da 

dívida, reputo por indevida a cobrança e passo a analisar a questão 

doravante apenas em relação aos danos morais. Nessa toada, a 

resolução passa pela consideração da responsabilidade objetiva da 

reclamada no caso em tela. É dizer, a responsabilidade da demandada 

dispensa a prova de culpa, bastando ao consumidor a demonstração da 

conduta ilícita, do dano e do nexo causal. A conduta ilícita da reclamada 

está demonstrada na documentação que acompanha a inicial (Id. 

4279196), porquanto levou o registro em cadastro de restrição ao crédito 

o nome do reclamante, sem que este tivesse qualquer débito com a 

demandada. O dano moral daí decorrente é o que se denomina dano moral 

“in re ipsa”, ou decorrente do ato ilícito em si, a dispensar prova 

específica, consoante tranquila orientação jurisprudencial: Recurso 

Inominado nº 0021734-07.2012.811.0001 Origem: Primeiro Juizado 

Especial Cível de Cuiabá Recorrente: THIAGO LEONARDO ALVES DOS 

SANTOS Recorrido: OI S/A E M E N T A RECURSO INOMINADO – 

RECLAMAÇÃO INDENIZATÓRIA – CONTRATO NÃO RECONHECIDO PELO 

CONSUMIDOR – VEROSSIMILHANÇA CONSTATADA – FACILITAÇÃO DOS 

MEIOS DE PROVA AO CONSUMIDOR – ANÁLISE DE PROVAS – TELAS DE 

SISTEMAS – SEM VALOR PROBATÓRIO – FRAUDE EVIDENCIADA – 

DEVER DE CAUTELA – FUNÇÃO SOCIAL DO CONTRATO NÃO 

OBSERVADO – ATO ILÍCITO CARACTERIZADO – RESPONSABILIDADE 

CIVIL OBJETIVA – CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIROS – INOCORRÊNCIA – 

NEGLIGÊNCIA DO FORNECEDOR – RISCO DA ATIVIDADE ECONÔMICA – 

AUSÊNCIA DE PROCEDIMENTOS SEGUROS – INSCRIÇÃO DO NOME DO 

CONSUMIDOR NOS ÓRGÃOS DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO 

MORAL IN RE IPSA – FIXAÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O consumidor tem 

direito à facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão 

do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do 

juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo 

as regras ordinárias de experiências (artigo 6º, inciso VIII do CDC). Não 

sendo trazida tempestivamente para os autos cópia do contrato 

supostamente celebrado entre as partes, conclui-se pela ocorrência da 

fraude, ante da verossimilhança das alegações autorais. Cópias de telas 

de sistemas de informática são insuficientes para comprovar a existência 

da relação jurídica entre as partes, visto que apócrifos e sem certificação 

técnica. O prestador de serviços deve ser cauteloso e observar a Função 

Social do Contrato para que os terceiros de boa-fé não sejam 

prejudicados com os efeitos de suas negociações. Havendo fraude na 

celebração de contratos, encontra-se caracterizado o ato ilícito. 2. O 

fornecedor ou prestador de serviço deve ser diligente na condução dos 

negócios, prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (artigo 6º, 

inciso VI, da Lei 8.078/90), que é a parte hipossuficiente na relação. A 

falta de cautela que facilita a ação de falsários acarreta à empresa a 

responsabilidade pelos danos causados. Trata-se, em realidade, de risco 

inerente à própria atividade, inexistindo culpa exclusiva do consumidor ou 

de terceiro, pois a falha nas cautelas da empresa cooperou, de forma 

decisiva, para com a ocorrência dos fatos. 3. A jurisprudência do e. 

Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição irregular em cadastros de inadimplentes, 

configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece de prova da 

sua existência (STJ AgRg no AREsp 179.301/SP). 4. No caso concreto, a 

condenação em indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00, 

satisfaz ao caráter reparatório e repressor (STF RE 447.584-7/RJ), 

servindo, ainda, como desincentivo à repetição da conduta ilícita. 5. 
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Recurso conhecido e parcialmente provido. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 217340720128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 10/10/2014, Publicado no 

DJE 10/10/2014). Nesses termos, tenho por caracterizado o dano moral 

indenizável, e considerando a condição econômica das partes, o grau da 

ofensa, assim como o caráter punitivo/educativo da indenização do dano 

moral, reputo razoável a tal título o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais). O 

decote da pretensão, todavia, não interfere no grau de procedência do 

pedido, como preconiza a Súmula n. 326 do Superior Tribunal de Justiça. 

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos, para o efeito de: a) 

declarar a inexistência do débito impugnado; b) condenar a parte 

reclamada ao pagamento em favor do reclamante, a título de danos morais, 

do valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a ser atualizado pelo INPC a 

contar da data de publicação desta sentença (Súmula 362 do STJ) e 

acrescido de juros legais a contar da data do evento danoso (Súmula 54 

do STJ), considerando-se como tal a data do registro indevido. Convolo em 

definitiva medida liminar deferida neste feito (Id. 4279783). Com o trânsito 

em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 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. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 

55). Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010207-28.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDES ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG0084400A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010207-28.2014.8.11.0040 EXEQUENTE: CLEUDES ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: BANCO BMG SA Cuida-se de reclamação ajuizada por 

CLEUDES ALVES DA SILVA em face de BANCO BMG SA. Diante da 

juntada do Alvará, conforme ID 9415037, e falta de qualquer manifestação 

da reclamante eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no sentido de 

JULGAR EXTINTO o presente feito, cem resolução de mérito, em 

conformidade nos termos do art. 316 e 487, inciso I, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. 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. 9099/95 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. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003213-98.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL FAUSTO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1003213-98.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, 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. 11408071. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 06 de agosto de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003560-68.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZA MARIA MARIN SIQUIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

Proc. 1003560-68.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamada dos embargos opostos no ID. 11729560, 

para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 06 

de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003559-83.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO SIQUIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

Proc. 1003559-83.2016.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante/reclamada dos embargos opostos no ID. 

11729192, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 06 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO DE OLIVEIRA SOARES (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 10 de OUTUBRO de 2018, às 08:00 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010559-15.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEAN CARLOS ROVARIS OAB - MT0012113A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

8010559-15.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: CLAUDINEI REIZ EXECUTADO: 

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT Trata-se de execução de sentença 

proposta por CLAUDINEI REIZ em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO DO MT, 

objetivando o recebimento de valor referente ao dano moral reconhecido 
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na sentença proferida no Id. 2407921. Considerando a penhora on-line do 

valor executado – R$ R$4.188,10 (quatro mil cento e oitenta e oito reais e 

dez centavos) – (Id. 9415991) e inexistindo manifestação da parte 

executada (Id. 11035338), eu juiz leigo, apresento projeto de sentença no 

sentido de JULGAR EXTINTO o presente feito, com fundamento no artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará para o 

levantamento do valor depositado em favor do exequente, devendo ser 

observadas as informações lançadas no Id. 3661827. Sem condenação 

ao pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 

54, caput, c/c art. 55, parágrafo único, 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. 

Sorriso, 18 de janeiro de 2018. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002463-62.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE ALMEIDA 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 10 de OUTUBRO de 2018, às 08:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004071-32.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA HONORATO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1004071-32.2017.8.11.0040 REQUERENTE: RAIMUNDO DA SILVA 

HONORATO REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação 

proposta por RAIMUNDO DA SILVA HONORATO 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 que a reclamante em nenhum momento comunicou a empresa 

sobre o relatado, alega por mero aborrecimento. Nesses termos, pugna 

pela improcedência dos pedidos contidos na reclamação. É o relatório. 

Quanto a preliminar, entendo que o mesmo não deve prosperar, pois a 

contagem inicia-se a partir do conhecimento do fato. Súmula nº 278 do 

STJ. Termo Inicial - Prazo Prescricional - Ação de Indenização - 

Incapacidade Laboral. O termo inicial do prazo prescricional, na ação de 

indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da 

incapacidade laboral. (DJ 16/6/2003). 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. 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 
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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, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001829-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FERREIRA (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)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1001829-37.2016.8.11.0040 IMPULSIONAMENTO 

POR CERTIDÃO- ATOS ORDINATÓRIOS Certifico que em cumprimento ao § 

42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 da CNGC/MT, 5.16, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte recorrida do recurso 

interposto, para querendo apresentar resposta no prazo de 10 dias. 

Sorriso/MT, 06 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002470-54.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO PATRICIO DE SOUZA (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 10 de OUTUBRO de 2018, às 08:20 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: 1003510-08.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AN COMERCIO E SERVICOS LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARVAJAL INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

GUIA MAIS PUBLICIDADE LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IZILDA MARIA DE MORAES GARCIA OAB - SP85277 (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003510-08.2017.8.11.0040 REQUERENTE: AN COMERCIO E SERVICOS 

LTDA - ME REQUERIDO: GUIA MAIS PUBLICIDADE LTDA., CARVAJAL 

INFORMACAO LTDA. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A requerida Guia Mais, devidamente citada 

não compareceu à audiência de conciliação, nem mesmo apresentou 

contestação, de modo que manifesta a sua revelia, nos termos do artigo 

20 da Lei nº 9.099/95. Presentes os pressupostos de constituição e de 

validade do processo, bem como as condições da ação, não havendo 

nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou questões incidentes a 

serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. Pois bem. Toda a celeuma 

jurídica no presente caso se resume à negativação indevida em face da 

autora. Esta ilustra que jamais solicitou qualquer meio de propaganda com 

as reclamadas, tanto impresso quanto digital, haja vista o serviço ser 

desnecessário para o ramo de atividade oferecido pela mesma. Neste 

contexto, afirma que por volta do mês de março de 2016 começou a 

receber ligações de cobrança e e-mail da requerida, alertando sobre um 

anúncio feito e que não havia sido pago. A ré, ao seu turno, aduz ter 

realizado negócios jurídicos com a autora, o qual foi contratado através de 

e-commerce. Afirma que houve a prestação dos serviços, sendo portanto 

devido o pagamento. Após detida análise dos autos entendo assistir razão 

à autora. A requerida não comprovou por qualquer documento idôneo a 

contratação de serviços por parte da requerente. Bastaria que a ré 

demonstrasse a realização da contratação– com a expressa 

concordância da requerente – para comprovar a causa subjacente do 

negócio jurídico e indicar a higidez da inscrição, não o fazendo é preciso 

reconhecer como indevida a inscrição realizada . Neste caso, necessária 

é a reparação dos danos decorrentes deste fato, pois atingiu direito de 

personalidade, especificamente a honra objetiva da pessoa jurídica[1]. A 

mácula ao nome repercute socialmente, influencia no que os outros 

pensam do inscrito indevidamente, interferindo na imagem da pessoa 

atingida. A prova do dano é dispensada, pois presumida: é dizer, a simples 

conduta do fornecedor, no caso em tela, leva ao dever de indenizar. Neste 

sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato 

Grosso, in verbis: O Superior Tribunal de Justiça também segue o mesmo 

entendimento: RECURSO ESPECIAL. CADASTRO DE INADIMPLENTES. 

INSCRIÇÃO INDEVIDA. DEVER DE INDENIZAR. PESSOA JURÍDICA. DANO IN 

RE IPSA. PRESUNÇÃO. DANO MORAL. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 1. Nos 

casos de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastros de 

inadimplentes, o dano moral configura-se 'in re ipsa', prescindindo de 

prova, ainda que a prejudicada seja pessoa jurídica. 2. RECURSO 

ESPECIAL PROVIDO. (Recurso Especial nº 1.677.904/SP 

(2016/0181517-5), STJ, Rel. Paulo de Tarso Sanseverino. DJe 

10.08.2017). E, considerando-se as circunstâncias do caso (a saber: 

inscrição indevida) onde se verificou lesão apenas à honra objetiva do 

autor, a condição econômica das partes, os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade, o caráter pedagógico da 

condenação, entende-se que o valor R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título 

de danos morais a ser pago pelas reclamadas é justo. Por fim, uma vez 

demonstrada a inexistência da relação jurídica, medida que se impõe a 

improcedência do pedido contraposto realizado pela empresa ré. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO POR JULGAR PROCEDENTES os pedidos 
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contidos na inicial para: a) Declarar a inexistência de relação contratual e 

a consequente inexigibilidade do débito no valor de R$575,00 referente ao 

contrato 14372491 efetuado por CARVAJAL INFORMAÇÃO LTDA, 

confirmando a liminar anteriormente deferida; b) condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, de forma solidária, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% 

(um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (data do conhecimento 

da restrição) (Súmula 54 do STJ), e correção monetária, pelo INPC, a partir 

do arbitramento (Súmula 362 do STJ), por se vislumbrar no caso concreto 

responsabilidade extracontratual. Sem custas ou honorários nesta fase 

(Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Sorriso/MT, 22 de janeiro de 2018. Janaína L. Franz Tartari Juíza Leiga 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito. [1] [...] 2. "Toda a edificação da teoria 

acerca da possibilidade de pessoa jurídica experimentar dano moral está 

calçada na violação de sua honra objetiva, consubstanciada em atributo 

externalizado, como uma mácula à sua imagem, admiração, respeito e 

credibilidade no tráfego comercial. Assim, a violação à honra objetiva está 

intimamente relacionada à publicidade de informações potencialmente 

lesivas à reputação da pessoa jurídica" (AgRg no AREsp 389.410/SP, 

Quarta Turma, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, DJe de 2/2/2015). 

Incidência da Súmula 227/STJ.[...] (AgRg no Ag 1397460/RJ, Rel. Ministro 

RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 10/11/2015, DJe 

26/11/2015).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002472-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ BARROS SARAIVA (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 10 de OUTUBRO de 2018, às 08:30 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: 1003569-93.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALLYSON LOPES DE SOUSA ROMERO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

REDECARD S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO VALERIO FARIA DE OLIVEIRA OAB - MT0015629A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003569-93.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ALLYSON LOPES DE SOUSA 

ROMERO REQUERIDO: REDECARD S/A Trata-se de reclamação proposta 

por ALLYSON LOPES DE SOUSA ROMERO em face de REDECARD S.A., 

em que pretende: a) a concessão de medida liminar para a não inclusão do 

seu nome em órgãos de proteção ao crédito; b) a declaração de 

inexistência de débito referente à contratação de máquina de cartão de 

crédito ofertado pela parte reclamada; e c) a condenação da parte 

reclamada a título de indenização por danos morais. A parte reclamante 

sustenta que, apesar de não ter realizado qualquer contração dos 

serviços ofertados pela parte reclamada, foi surpreendida com o 

recebimento de correspondências com a cobrança referente à contração 

de máquina de cartão de crédito/débito, no valor de R$1.590,00 (mil 

quinhentos e noventa reais), dividido em 10 (dez) parcelas mensais e 

iguais. A pretensão liminar foi deferida em decisão proferida em 20-7-2017 

(Id. 9029649). Devidamente citado, o banco reclamado apresentou 

contestação no Id. 10266702. Em síntese, argumenta que a parte 

reclamante “se credenciou ao sistema Rede em 1º de outubro de 2016, na 

forma da tela cadastral já apresentada, com a instalação do terminal 

WY360734 em 03 de outubro de 2016”. Sustenta, ainda, a inexistência de 

dano a ensejar a reparação pretendida, uma vez que já promoveu a baixa 

das cobranças impugnadas. Nesses termos, pugna pela improcedência 

dos pedidos contidos na inicial. Audiência de conciliação restou infrutífera 

(Id. 10279189). É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois 

não há a necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil). Quanto 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 financeiros, razão pela qual está caracterizada a 

relação de consumo para todos os fins legais. Aliás, o Superior Tribunal 

de Justiça editou a Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do 

Consumidor é aplicável às instituições financeiras”. Como consequência 

disso, o citado código assegura que toda indenização derivada de relação 

de consumo se sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. 

Tal assertiva é colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a 

inversão do ônus da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência do 

reclamante/consumidor em relação à reclamada/instituição bancária de 

grande porte, situação de onde emerge a necessidade da inversão 

postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia processual na 

presente demanda. Nesses termos, é de rigor a inversão do ônus da 

prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, a fim de que 

a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento da 

demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência do débito. No caso, 

não restou demonstrada a legitimidade da cobrança impugnada, advinda 

do “CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE 

ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA REDE” constante no Id. 10266813, no 

valor de R$1.590,00 (mil quinhentos e noventa reais). Frise-se que a parte 

reclamante sustenta que não efetuou qualquer contratação de serviços 

ofertados pela parte reclamada. A parte reclamada não se desincumbiu do 

ônus de comprovar que a parte reclamante de fato realizou a contratação 

de seus serviços (CONTRATO DE CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE 

ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA REDE), dever processual que lhe foi 

atribuído por força do art. 6º, inciso VIII, da Lei n. 8.078/90, cingindo-se a 

colacionar imagens de seu sistema no corpo da contestação, a qual não 

demonstra a suposta contratação impugnada pela parte reclamante. Por 

outro lado, a parte reclamante, mediante os documentos constantes no Id. 

9024780 demonstra que a parte reclamada tem efetuado a cobrança de 

valor referente à contratação ora impugnada. Quanto ao dano moral. No 

caso, não vislumbro a ocorrência de dano moral a ensejar a reparação 

pretendida pelo reclamante. Sabe-se que o dano moral deve prover de ato 

ilícito apto a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o 

que ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo 

psíquico duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do 

cotidiano, o simples inadimplemento contratual, a mora ou o prejuízo 

econômico, não são ocorrências suficientes para a caracterização do 

dever de indenizar. Nesse sentido, a lição de Sérgio Cavalieri Filho 

(Programa de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): “Só 

deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou 

humilhação que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no 

comportamento psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e 

desequilíbrio em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, 

porquanto, além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no 

trabalho, no trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais 

situações não são tão intensas e duradouras, a ponto de romper o 

equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos 

por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de 

indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. Conquanto se constate 

ato ilícito na conduta da parte reclamada, a situação vivenciada pela parte 

reclamante – recebimento de cobrança por débito indevido – guarda 

enorme distância do dano moral, caracterizando, novamente com muito 

apego ao debate, mero dissabor, notadamente quando a cobrança 
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realizada não ensejou a inscrição do nome da parte reclamante em órgãos 

de proteção ao crédito. A jurisprudência caminha nesse sentido. 

Confira-se: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO. COBRANÇA INDEVIDA. 

AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. - A 

simples cobrança equivocada de dívida, por si só, não se revela suficiente 

à configuração do dano moral, mormente quando realizada por meio de 

expediente despido de publicidade, não passando de meros dissabores. O 

recebimento de correspondência de cobrança e telefonema apontando 

dívida indevida, embora gere incômodos, não ultrapassa a esfera íntima, 

não expondo a parte a vexame público, razão pela qual, incabível a 

indenização por dano moral.” (TJMG. Proc. n. 10394130056291001 MG. 

13ª Câmara Cível. Relator LUIZ CARLOS GOMES DA MATA. Julgado em 

03-12-2015). “AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE PLANO 

ODONTOLÓGICO. DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE 

NEGATIVAÇÃO. ABALO DE ORDEM PSÍQUICA NÃO DEMONSTRADO. 

RECURSO NÃO PROVIDO. 1.Recurso interposto contra a parte da 

sentença que julgou improcedente a ação de indenização por danos 

morais movida pela apelante. 2. Dano moral não caracterizado no caso 

concreto. Ausência de negativação do nome da autora. 3. Conduta 

irregular da ré que gerou transtornos e aborrecimentos, não tendo sido 

demonstrado, contudo, abalo aos direitos de personalidade capaz de 

gerar o dever de indenizar. 4. Apelação da autora não provida.” (TJSP. 

Proc. n. 09015571720128260506. 9ª Câmara de Direito Privado. Relator 

ALEXANDRE LAZZARINI. Julgado em 17-11-2015). Nesses termos, não há 

que se falar em danos morais a serem indenizados. Ante o exposto, eu 

juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de confirmar a liminar 

concedida no Id. 9029649, por conseguinte, JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de: 1) 

DECLARAR a inexistência do débito impugnado – CONTRATO DE 

CREDENCIAMENTO E ADESÃO DE ESTABELECIMENTOS AO SISTEMA 

REDE (Id. 10266813), no valor de R$1.590,00 (mil quinhentos e noventa 

reais); e 2) JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 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. 

Sorriso, 18 de janeiro de 2018. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002413-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR DA SILVA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (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 JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1002413-70.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JULIO CESAR DA SILVA LIMA 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Trata-se de reclamação proposta por JÚLIO CESAR 

DA SILVA LIMA em face de UNIMED NORTE DO MATO GROSSO – 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, em que pretende: a) a concessão 

de medida liminar para a retirada do seu nome de órgãos de proteção ao 

crédito; e b) a condenação da empresa reclamada ao pagamento do valor 

de R$32.795,00 (trinta e dois mil, setecentos e noventa e cinco reais), a 

título de indenização por danos morais. A parte reclamante afirma que ao 

ser contratado para trabalhar por determinada empresa, foi beneficiado 

com o plano de saúde da reclamada, pois esta possuía convênio com 

aquela. Aduz que ao terminar o contrato de trabalho, manifestou que não 

possuía interesse em permanecer com o plano de saúde ofertada pela 

empresa reclamada, deixando, desde então, de utilizá-lo. No entanto, 

afirma que foi surpreendida com a anotação do seu nome em órgãos de 

proteção ao crédito, cuja inscrição foi promovida pela empresa reclamada, 

situação que lhe ocasionou danos morais. A pretensão liminar foi deferida 

em decisão proferida em 17-5-2017 (Id. 7235631). Audiência de 

conciliação realizada em 23-8-2017 restou infrutífera (Id. 9604807). 

Devidamente citada, a empresa reclamada apresentou contestação no Id. 

9632971. Em síntese, sustenta a inexistência de ato ilícito, uma vez que a 

parte reclamante promoveu em 05-11-2012 a contratação de plano de 

saúde mediante o Contrato de Prestação de Serviços Médicos e 

Hospitalares – Uniempresa Estadual Co-Participativo n. 6999, com registro 

na ANS sob n. 458.267/08-5, mediante a empresa Pampa Máquinas 

Agrícolas Ltda. Argumenta que a parte reclamante optou em manter o 

plano de saúde mesmo após o seu desligamento da empresa que 

trabalhava, conforme documento assinado em 07-5-2013. Aduz, ainda, 

que a inscrição impugnada somente foi realizada após a verificação do 

inadimplemento da parte reclamante, a qual foi previamente notificada, 

inexistindo, portanto, ato ilícito a ensejar a reparação pretendida pela parte 

reclamante. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. Impugnação à contestação encontra-se no Id. 9708713. 

Em síntese, a parte reclamante rechaça todas as alegações constantes na 

contestação, pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. 

É o relatório. A lide comporta julgamento antecipado, pois não há a 

necessidade de produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo 

Código de Processo Civil). Quanto à aplicação do Código de Defesa do 

Consumidor. Desde logo, é de rigor também reconhecer a incidência do 

Código de Defesa do Consumidor ao presente caso, diante dos diversos 

efeitos daí decorrentes. Levando-se em conta o conceito de consumidor 

estampado no art. 2º do Código Consumeirista, bem como o conceito de 

fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma, conclui-se que a parte 

reclamada está sujeita às delimitações e implicações decorrentes das 

relações de consumo, posto que, ofertou no mercado, serviços de plano 

de saúde, estando a parte reclamante na condição de destinatária final, 

razão pela qual está caracterizada a relação de consumo para todos os 

fins legais. 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 à inversão do ônus da prova. Por derradeiro, sobre a 

inversão do ônus da prova, desde logo cabe asseverar que, verifica-se, 

além da verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

parte reclamante, consumidora, em relação à parte reclamada, 

Cooperativa de Plano de Saúde, situação de onde emerge a necessidade 

da inversão postulada a fim de que seja garantida a salutar isonomia 

processual nesta demanda, razão pela qual é de rigor a inversão do ônus 

da prova, nos termos do artigo 6º, inciso VIII, da Lei nº 8.078/90, a fim de 

que a reclamada produza todas as provas necessárias ao esclarecimento 

da demanda, sob as penas da lei. Quanto à inexistência do débito. De 

início, frise-se que houve no caso em crivo a inversão do ônus da prova, 

diante do que cabe à parte reclamada comprovar a licitude da cobrança 

impugnada pela parte reclamante. Nessa toada, tenho que a parte 

reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus probatório, pois 

comprovou, de forma adequada, a existência de relação contratual com a 

parte reclamante, bem assim o seu inadimplemento a ensejar a cobrança 

impugnada. Inicialmente, a relação estabelecida entre as partes 

encontra-se demonstrada pelo Contrato de Prestação de Serviços 

Médicos e Hospitalares – Uniempresa Estadual Co-Participativo n. 6999, 

com registro na ANS sob n. 458.267/08-5, mediante a empresa Pampa 

Máquinas Agrícolas Ltda, o qual foi aderido pela parte reclamante 

conforme consta das declarações constantes no Id. 9633001. Por outro 

lado, infere-se que a parte reclamante foi desligada da empresa Pampa 

Máquinas Agrícolas Ltda em 28-3-2013, conforme o documento TERMO DE 

RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO (Id. 9633021). Conquanto a 

empresa Pampa Máquinas Agrícolas Ltda tenha solicitado em 08-4-2013 à 

empresa reclamada o cancelamento do plano de saúde em nome da parte 

reclamante (Id. 9633083), este optou pela continuidade dos serviços ao 

preencher e assinar o documento “FICHA DE CASTRO USUÁRIO” n. 

063567 em 07-11-2013, conforme se verifica no Id. 9633021. O 

inadimplemento da parte reclamante restou devidamente comprovado pela 

parte reclamada, notadamente pelos documentos acostados nos Ids. 
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9633021, 9632935, 9633068 e 9633107, documentos que não foram 

efetivamente impugnados pela parte reclamante, conforme se extrai da 

sua manifestação acostada no Id. 9708713. Desse modo, provada a 

existência de relação negocial e a prestação de serviços contratados e 

não comprovado o pagamento, a cobrança impugnada revela-se legítima, 

não havendo falar em ato ilícito ensejador das reparações pretendidas. 

Logo, não há que se falar em ilícito a ser indenizado. A despeito de a 

conduta da parte reclamante flertar com a litigância de má-fé, entendo que 

não há como se concluir seguramente nesse sentido. Ante o exposto, eu 

juiz leigo, apresento projeto de sentença, no sentido de JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por conseguinte, 

revogar a liminar concedida no Id. 7235631, bem assim para JULGAR 

EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 e 487, inciso I, ambos 

do Código de Processo Civil. Sem condenação ao pagamento de custas ou 

honorários advocatícios, nos termos do art. 54, caput, c/c art. 55, caput, 

ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação do MM. Juiz Togado, para 

homologação ou substituição do presente projeto de sentença na forma do 

disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. Sorriso, 19 de janeiro de 2018. 

JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo Atendidos os requisitos legais, 

HOMOLOGO o projeto de sentença elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), 

para que produza seus efeitos jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, facultado 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em caso de 

descumprimento, caberá à parte interessada requerer o cumprimento, 

recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do NCPC, a bem da 

celeridade processual e da efetividade da jurisdição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002473-09.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDO 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 10 de OUTUBRO de 2018, às 08:40 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010534-02.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDETE FICHER SABINO (REQUERIDO)

 

Processo: 8010534-02.2016.8.11.0040 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 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante de que foi designado o dia 03 DE 

OUTUBRO DE 2018 ÀS 09:20HORAS para realização da audiência de 

conciliação, ficando ciente a parte interessada que o não comparecimento 

implicará na extinção do feito. Sorriso/MT, 06 de Agosto de 2018. Cristiane 

V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002505-14.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFESON NASCIMENTO DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, impulsiono estes autos a fim de INTIMAR a parte 

reclamante acerca da data da audiência de CONCILIAÇÃO DESIGNADA 

para o dia 10 de OUTUBRO de 2018, às 09:00 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: 1006792-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1006792-54.2017.8.11.0040 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, 06 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000463-26.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO VICTOR MAIA OAB - MT20755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

 

C E R T I D Ã O Processo: 1000463-26.2017.8.11.0040 Certifico para os 

devidos fins que, empós análise detida, constatei que a parte reclamada 

não foi intimada da sentença proferida via DJE, 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. 10627236. O referido é verdade e dou fé. Sorriso/MT, 06 de agosto de 

2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002506-96.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAMELLA CRISTINA RAMALHO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (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 10 de OUTUBRO de 2018, às 09:10 horas, nesta Comarca, 

ficando a parte interessada ciente que o não comparecimento implicará na 

extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000889-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAYARA JORDANA CARDOSO MENDULA (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)

 

Proc. 1000889-38.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante/reclamada dos embargos opostos no ID. 

11650725, para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. 

Sorriso/MT, 06 de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000239-88.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR FRANCISCO BANFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT0022107A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MOTO HONDA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

MOTO IDEAL LTDA (REQUERIDO)

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT0009708S (ADVOGADO)

KALIANDRA ALVES FRANCHI OAB - BA0014527A (ADVOGADO)

CHARLY HOEGER OAB - MT0012668A (ADVOGADO)

 

Processo nº. 1000239-88.2017.8.11.0040 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 manifestarem 

sobre os Embargos de Sorriso, 06 de Agosto de 2018.Elite Capitani, 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003890-31.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GOMES BRIANEZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMILLA THUANY SOUZA AMARAL OAB - MT0020131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Proc. 1003890-31.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao §2º do artigo 1.023 do CPC, impulsiono estes autos a fim 

de intimar a parte reclamante dos embargos opostos no ID. 11751530, 

para querendo, manifestar-se no prazo de 05 (cinco) dias. Sorriso/MT, 06 

de agosto de 2018. Kelly Cimi Analista Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006790-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LEDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1006790-84.2017.8.11.0040 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, 06 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011113-18.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIVA HOFFMANN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Numero do Processo: 

8011113-18.2014.8.11.0040 (J) EXEQUENTE: MARINEIVA HOFFMANN - ME 

EXECUTADO: SIMONE JUNQUEIRA DE MIRANDA Tendo em vista que a 

Portaria n. 678/2017-PRES considerou ponto facultativo o dia 28 de março 

de 2018, cancelo a audiência aprazada para esta data. Intime-se a parte 

reclamante para que, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifeste acerca da 

certidão acostada no Id. 4911647, sob pena de extinção (art. 485, III, do 

NCPC).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000856-48.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LEO SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT0014100A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1000856-48.2017.8.11.0040 REQUERENTE: ANTONIO LEO SILVA DA 

CRUZ REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Decido a lide, com dispensa 

do relatório (Lei n.º 9.099/95, art. 38). Trata-se de reclamação proposta 

por 1000856-48.2017.8.11.0040 em face de BANCO BRADESCO S.A, 

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 parte 

reclamada, por seu turno, alegou que não há ato ilícito por ela praticado, 

que a dívida é legítima, bem como não ocorreu a incidência de danos 

morais. Para comprovar suas alegações juntou cópia do contrato firmado 

pelo reclamante. Pois bem. O reclamante sustenta, com todas as suas 

forças, que não fez qualquer tipo de contratação com o reclamado, 

sustentando que a assinatura do documento é falsa. Por outro lado, o 

reclamado sustenta a existência de relação jurídica com a reclamante, 

consubstanciada no referido documento de contrato. No caso, percebe-se 

que o deslinde da questão está atrelado em saber se a assinatura 

constante no contrato é o 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.” 
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(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 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Sorriso/MT, 31 de janeiro de 2018. JACOB SAUER, Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004432-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILSON ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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: 

1004432-49.2017.8.11.0040 REQUERENTE: JOSENILSON ANDRADE 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Trata-se de ação proposta por 

JOSENILSON ANDRADE 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". 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 

corrigir as falhas e ressarcir o consumidor dos danos sofridos, o que no 

caso em testilha não ocorreu. Restando comprovado também que não 

houve culpa da parte reclamante quanto à falha na prestação dos 

serviços, mesmo porque é da instituição reclamada a incumbência de 

adotar as cautelas necessárias a tanto. Posto isso, passamos à 

conclusão, com a fixação do quantum devido a título de danos morais, 

cabe destacar que, como é cediço, embora o sistema jurídico brasileiro 

não seja tarifado, a doutrina e a jurisprudência mais autorizada, 

estabelecem alguns parâmetros para nortear, subsidiar e orientar o juiz na 

fixação do quantum debeatur, sendo certo que deve ser levado em conta 

a extensão do dano sofrido, o grau de culpa e a conduta (ação ou 

omissão) de quem provocou o dano, sendo nessa linha o entendimento 

jurisprudencial. No caso sub judice, tendo como parâmetro os critérios 

acima referidos, destacando, principalmente, que a dor moral sofrida pelo 

reclamante, foi resultante da conduta negligente do reclamado, entendo 

que a fixação do quantum indenizatório no equivalente a R$ 3.000,00 (tres 

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 
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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, 08 de fevereiro de 2018. JACOB 

SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003716-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA JARCZEWSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN OAB - RS46853 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003716-56.2016.8.11.0040 REQUERENTE: LARISSA JARCZEWSKI DOS 

SANTOS REQUERIDO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE 

PAGAMENTO LTDA., COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO Trata-se 

de reclamação proposta por LARISSA JARCZEWSKI DOS SANTOS 

TIMIDATI em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO e 

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a condenação das 

reclamadas a título de indenização por danos morais; e c) a repetição de 

indébito. A parte reclamante sustenta que, no final do ano de 2015, 

procurou a primeira reclamada para negociar um débito que possuía, no 

valor de R$ R$ 5.190,00 (cinco mil cento e noventa reais). No entanto, se 

surpreendeu com a informação de que o débito englobava uma passagem 

aérea adquirida junto à companhia TAM AGÊNCIA DE SÃO PAULO no dia 

22-9-2015 no valor de R$1.304,10 (mil trezentos e quatro reais e dez 

centavos), a qual foi parcelada em 05 (cinco) vezes através de cartão de 

crédito. Argumenta que, conquanto desconheça a compra acima 

mencionada, negando que a tenha realizado, promoveu o parcelamento da 

dívida junto à primeira reclamada em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor 

de R$273,55 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco 

centavos), assim tendo agido para evitar que o seu nome fosse incluído 

no cadastro de maus pagadores. Por fim, afirma que fez contato com a 

segunda empresa reclamada, sendo informada que o cartão inexistia, 

reforçando a cobrança indevida, situação que lhe ocasionou danos 

morais. A primeira reclamada apresentou contestação no Id. 6812410. Em 

síntese, argumenta que a compra impugnada pela parte reclamante foi 

realizada mediante cartão de crédito GOLD VISA, fornecido à parte 

reclamante em parceria com Banco do Brasil, motivo pelo qual a segunda 

reclamada manifestou pela inexistência do cartão, já que o mesmo não se 

encontra sob sua administração. Sustenta a inexistência de comprovação 

mínima do alegado pela parte reclamante, o que leva a improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. A segunda requerida apresentou contestação 

nos Ids. 6730010 e 6783567. Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade 

passiva. No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade quanto aos 

fatos suscitados na inicial, conferindo à primeira reclamada a 

administração do cartão emitido em favor da parte reclamante, a quem 

cabe realizar a retificação da fatura, caso verificado quaisquer 

inconsistências. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. A parte reclamante comparece aos autos para requerer 

a desistência em relação à segunda empresa requerida (Id. 7109519). 

Impugnação à contestação encontra-se no Id. 7110644. Em síntese, a 

parte reclamante rechaça as alegações constantes na contestação, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Quanto à ilegitimidade passiva. A segunda empresa reclamada 

pugna pela sua ilegitimidade passiva, argumentando não ser responsável 

pela administração do cartão utilizado para realizar a compra impugnada 

pela parte reclamante. Consultando as faturas constantes nos Ids. 

4508227, 4508231, 4508248 e 4508233, infere-se que a compra 

impugnada pela parte reclamante foi realizada mediante cartão de crédito 

bandeira GOLD VISA, situação que afasta a legitimidade da segunda 

empresa requerida. Aliás, a própria parte reclamante reconhece esse fato 

conforme o teor da petição acostada no Id. 7109519. Nesses termos, deve 

ser reconhecida a ilegitimidade da segunda empresa reclamada. 

Inexistindo demais preliminares, passo a analisar a matéria de mérito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado código 

assegura que toda indenização derivada de relação de consumo se 

sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é 

colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

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, a qual já foi concebida pela decisão 

constante no Id. 6684512. Quanto à inexistência da compra impugnada. 

Não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a 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 legitimidade da compra de uma passagem aérea 

adquirida junto a companhia TAM AGÊNCIA DE SÃO PAULO EM 22-9-2015 

no valor de R$1.304,10 (mil trezentos e quatro reais e dez centavos), já 

que a parte reclamante sustenta que “desconhece tal compra”. Nessa 

toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus 

probatório. Inicialmente, verifica-se a existência de relação negocial 

estabelecida entre as partes, pois que a parte reclamante figura como 

cooperada da primeira empresa reclamada, vinculada a Conta n. 

014861-0, Agência SORRISO UNICRED/MT, conforme se extrai dos 

documentos constantes nos Id. 6812418, evidenciando, inclusive, histórico 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 182 de 665



de inadimplência e de pagamentos. Ademais, as faturas acostadas nos 

Ids. 4508227, 4508231, 4508248 e 4508233 demonstram que a parte 

reclamante vinha utilizando regularmente dos serviços prestados pela 

primeira reclamada. Quanto à compra impugnada, importante destacar o 

fato de que a parte reclamante sequer buscou informações frente à 

verdadeira operadora do cartão de crédito utilizado na compra que ora 

impugna – VISA ou Banco do Brasil S.A. –, ao menos não fez prova nesse 

sentido nos autos da presente reclamação, cingindo-se a alegar que 

“desconhece tal compra”. Aliás, tanto a VISA quanto o Banco do Brasil 

S.A. não foram indicados para compor o polo passivo da presente 

reclamação, tampouco a empresa aérea responsável pela venda 

impugnada pela parte reclamante – TAM AGÊNCIA DE SÃO PAULO. 

Disciplina o art. 373 do CPC: “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.” 

Conquanto tenha sido aplicado na hipótese a inversão do ônus da prova 

em conformidade com o que preleciona o artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, certo que não deve ser imputada a primeira reclamada a 

comprovação de deque a parte reclamante não efetuou a compra 

impugnada, eis que o ordenamento processual consagra a regra da 

inexigibilidade de prova negativa. Desse modo, incumbiria à parte 

reclamante a comprovação de sua alegação, eis que a ela é atribuída o 

ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não o fez, 

conforme acima consignado. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva da MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e, 

no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por 

conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 

e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso, 19 de janeiro de 2018. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003716-56.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA JARCZEWSKI DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO LUIS TIMIDATI OAB - MT13528-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (REQUERIDO)

COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS PROFISSIONAIS DA SAÚDE E 

EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT0009247A-O (ADVOGADO)

VANESSA RIBEIRO GUAZZELLI CHEIN OAB - RS46853 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Numero do Processo: 

1003716-56.2016.8.11.0040 REQUERENTE: LARISSA JARCZEWSKI DOS 

SANTOS REQUERIDO: MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE 

PAGAMENTO LTDA., COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO Trata-se 

de reclamação proposta por LARISSA JARCZEWSKI DOS SANTOS 

TIMIDATI em face de COOPERATIVA DE CRÉDITO DOS MÉDICOS 

PROFISSIONAIS DA SAÚDE E EMPRESÁRIOS DE MATO GROSSO e 

MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA, em que 

pretende: a) a declaração de inexistência de débito; b) a condenação das 

reclamadas a título de indenização por danos morais; e c) a repetição de 

indébito. A parte reclamante sustenta que, no final do ano de 2015, 

procurou a primeira reclamada para negociar um débito que possuía, no 

valor de R$ R$ 5.190,00 (cinco mil cento e noventa reais). No entanto, se 

surpreendeu com a informação de que o débito englobava uma passagem 

aérea adquirida junto à companhia TAM AGÊNCIA DE SÃO PAULO no dia 

22-9-2015 no valor de R$1.304,10 (mil trezentos e quatro reais e dez 

centavos), a qual foi parcelada em 05 (cinco) vezes através de cartão de 

crédito. Argumenta que, conquanto desconheça a compra acima 

mencionada, negando que a tenha realizado, promoveu o parcelamento da 

dívida junto à primeira reclamada em 24 (vinte e quatro) parcelas no valor 

de R$273,55 (duzentos e setenta e três reais e cinquenta e cinco 

centavos), assim tendo agido para evitar que o seu nome fosse incluído 

no cadastro de maus pagadores. Por fim, afirma que fez contato com a 

segunda empresa reclamada, sendo informada que o cartão inexistia, 

reforçando a cobrança indevida, situação que lhe ocasionou danos 

morais. A primeira reclamada apresentou contestação no Id. 6812410. Em 

síntese, argumenta que a compra impugnada pela parte reclamante foi 

realizada mediante cartão de crédito GOLD VISA, fornecido à parte 

reclamante em parceria com Banco do Brasil, motivo pelo qual a segunda 

reclamada manifestou pela inexistência do cartão, já que o mesmo não se 

encontra sob sua administração. Sustenta a inexistência de comprovação 

mínima do alegado pela parte reclamante, o que leva a improcedência dos 

pedidos contidos na inicial. A segunda requerida apresentou contestação 

nos Ids. 6730010 e 6783567. Preliminarmente, sustenta sua ilegitimidade 

passiva. No mérito, argumenta a ausência de responsabilidade quanto aos 

fatos suscitados na inicial, conferindo à primeira reclamada a 

administração do cartão emitido em favor da parte reclamante, a quem 

cabe realizar a retificação da fatura, caso verificado quaisquer 

inconsistências. Nesses termos, pugna pela improcedência dos pedidos 

contidos na inicial. A parte reclamante comparece aos autos para requerer 

a desistência em relação à segunda empresa requerida (Id. 7109519). 

Impugnação à contestação encontra-se no Id. 7110644. Em síntese, a 

parte reclamante rechaça as alegações constantes na contestação, 

pugnando pela procedência dos pedidos contidos na inicial. É o relatório. A 

lide comporta julgamento antecipado, pois não há a necessidade de 

produção de outras provas (art. 355, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil). Quanto à ilegitimidade passiva. A segunda empresa reclamada 

pugna pela sua ilegitimidade passiva, argumentando não ser responsável 

pela administração do cartão utilizado para realizar a compra impugnada 

pela parte reclamante. Consultando as faturas constantes nos Ids. 

4508227, 4508231, 4508248 e 4508233, infere-se que a compra 

impugnada pela parte reclamante foi realizada mediante cartão de crédito 

bandeira GOLD VISA, situação que afasta a legitimidade da segunda 

empresa requerida. Aliás, a própria parte reclamante reconhece esse fato 

conforme o teor da petição acostada no Id. 7109519. Nesses termos, deve 

ser reconhecida a ilegitimidade da segunda empresa reclamada. 

Inexistindo demais preliminares, passo a analisar a matéria de mérito. 

Quanto à aplicação do Código de Defesa do Consumidor. É de rigor 

reconhecer a incidência do CDC ao presente caso, notadamente dos 

diversos efeitos dele decorrentes. De fato, levando-se em conta o 

conceito de consumidor estampado no art. 2º do CDC, bem como o 

conceito de fornecedor insculpido no art. 3º do mesmo diploma legal, 

conclui-se que o banco reclamado está sujeito às delimitações e 

implicações decorrentes das relações de consumo, posto que ofertou no 

mercado serviços bancários. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça editou a 

Súmula n. 297 que dispõe: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável 

às instituições financeiras”. Como consequência disso, o citado código 

assegura que toda indenização derivada de relação de consumo se 

sujeita, em regra, ao regime da responsabilidade objetiva. Tal assertiva é 

colhida dos artigos 6º, VI e 14. Quanto ao pedido para a inversão do ônus 

da prova. Desde logo cabe asseverar que, verifica-se, além da 

verossimilhança das alegações, a evidente hipossuficiência da 

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, a qual já foi concebida pela decisão 
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constante no Id. 6684512. Quanto à inexistência da compra impugnada. 

Não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual 

estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços: “Art. 

14. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência 

de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. § 1º. O serviço é 

defeituoso quando não fornece a 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 legitimidade da compra de uma passagem aérea 

adquirida junto a companhia TAM AGÊNCIA DE SÃO PAULO EM 22-9-2015 

no valor de R$1.304,10 (mil trezentos e quatro reais e dez centavos), já 

que a parte reclamante sustenta que “desconhece tal compra”. Nessa 

toada, tenho que a reclamada logrou êxito em se desincumbir do ônus 

probatório. Inicialmente, verifica-se a existência de relação negocial 

estabelecida entre as partes, pois que a parte reclamante figura como 

cooperada da primeira empresa reclamada, vinculada a Conta n. 

014861-0, Agência SORRISO UNICRED/MT, conforme se extrai dos 

documentos constantes nos Id. 6812418, evidenciando, inclusive, histórico 

de inadimplência e de pagamentos. Ademais, as faturas acostadas nos 

Ids. 4508227, 4508231, 4508248 e 4508233 demonstram que a parte 

reclamante vinha utilizando regularmente dos serviços prestados pela 

primeira reclamada. Quanto à compra impugnada, importante destacar o 

fato de que a parte reclamante sequer buscou informações frente à 

verdadeira operadora do cartão de crédito utilizado na compra que ora 

impugna – VISA ou Banco do Brasil S.A. –, ao menos não fez prova nesse 

sentido nos autos da presente reclamação, cingindo-se a alegar que 

“desconhece tal compra”. Aliás, tanto a VISA quanto o Banco do Brasil 

S.A. não foram indicados para compor o polo passivo da presente 

reclamação, tampouco a empresa aérea responsável pela venda 

impugnada pela parte reclamante – TAM AGÊNCIA DE SÃO PAULO. 

Disciplina o art. 373 do CPC: “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.” 

Conquanto tenha sido aplicado na hipótese a inversão do ônus da prova 

em conformidade com o que preleciona o artigo 6º, inciso VIII, da Lei n. 

8.078/90, certo que não deve ser imputada a primeira reclamada a 

comprovação de deque a parte reclamante não efetuou a compra 

impugnada, eis que o ordenamento processual consagra a regra da 

inexigibilidade de prova negativa. Desse modo, incumbiria à parte 

reclamante a comprovação de sua alegação, eis que a ela é atribuída o 

ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito, o que não o fez, 

conforme acima consignado. Ante o exposto, eu juiz leigo, apresento 

projeto de sentença, no sentido de acolher a preliminar de ilegitimidade 

passiva da MASTERCARD BRASIL SOLUÇÕES DE PAGAMENTO LTDA e, 

no mérito, JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, por 

conseguinte, JULGAR EXTINTO O PROCESSO, nos termos dos artigos 316 

e 487, inciso I, ambos do Código de Processo Civil. Sem condenação ao 

pagamento de custas ou honorários advocatícios, nos termos do art. 54, 

caput, c/c art. 55, caput, ambos da Lei n. 9.099/95. Remeto à apreciação 

do MM. Juiz Togado, para homologação ou substituição do presente 

projeto de sentença na forma do disposto no art. 40, da Lei n. 9.099/95. 

Sorriso, 19 de janeiro de 2018. JONATHAN A. GÓES FILGUEIRA Juiz Leigo 

Atendidos os requisitos legais, HOMOLOGO o projeto de sentença 

elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), para que produza seus efeitos 

jurídicos, na forma do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, facultado desarquivamento posterior, a pedido das partes. Em 

caso de descumprimento, caberá à parte interessada requerer o 

cumprimento, recomendando-se observância ao disposto no art. 524 do 

NCPC, a bem da celeridade processual e da efetividade da jurisdição. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Sorriso/MT, 1º de fevereiro de 2018. 

JACOB SAUER, Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006769-11.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA APARECIDA LOPES MARCOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT0016250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 1006769-11.2017.8.11.0040 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, 06 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004432-49.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSENILSON ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Processo: nº 1004432-49.2017.8.11.0040 CERTIDÃO Certifico que em 

cumprimento ao § 42 da Lei nº 9.099/95 ou Capitulo 5, seção 16, item 19 

da CNGC/MT, 5.16, impulsiono estes autos a fim de intimar a parte 

recorrida do recurso interposto no ID. 11662555, para querendo, 

apresentar contrarrazões no prazo de 10 dias. Sorriso/MT, 06 de agosto 

de 2018. Kelly Cimi Analista Judicial

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004853-39.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

THAMYRES KAYANE RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

 

PROCESSO Nº. PJEC 10048583-53.2017.8.11.0040 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, 06 de agosto de 2018. Elite Capitanio, Gestora Judicial.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001630-44.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KAIRON ALVES FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

Processo: 1001630-44.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 
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fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 06 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004588-37.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MANTEC MANUTENCAO INDUSTRIAL LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Processo: 1004588-37.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, 

”MUDOU-SE” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o endereço 

atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 06 de Agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010749-75.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENGEBRAS ENGENHARIA EIRELI (EXECUTADO)

 

Processo: 8010749-75.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé nos 

termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte Reclamante da correspondência 

devolvida encaminhada ao reclamado com a observação do correio, ”NÃO 

EXISTE O NÚMERO” para, no prazo de 05 (cinco) dias, informar o 

endereço atualizado da parte Reclamada, tendo em vista o retorno da 

correspondência.Sorriso/MT, 06 de Agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011147-56.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOISANIEL FONSECA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN ELISABETH NASCIMENTO OAB - MT0010276A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8011147-56.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MOISANIEL FONSECA ALVES 

REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos etc. Intime-se a parte exequente, nos 

termos já determinados no Num. 12621684, sob pena de arquivamento. 

Não havendo manifestação, arquivem-se. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001053-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO SOARES DE NORONHA (EXEQUENTE)

ROSEMAR DE FATIMA PONTES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WALTEIR CLEMENTE DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1001053-03.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: PAULO SOARES DE 

NORONHA, ROSEMAR DE FATIMA PONTES EXECUTADO: WALTEIR 

CLEMENTE DA SILVA Vistos etc. Considerando que o prazo de 

suspensão já escoou, intime-se o exequente para indicar o endereço do 

executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Indicado o endereço, cite-se, nos termos já 

determinados nos autos. Não havendo a indicação do endereço no prazo 

acima, conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000124-04.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI REIZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANTUNES DE JESUS OAB - MT0013881A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DENIVALDO DE OLIVEIRA CHAVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

1000124-04.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CLAUDINEI REIZ REQUERIDO: 

DENIVALDO DE OLIVEIRA CHAVES Vistos etc. Considerando que o prazo 

de suspensão já escoou, intime-se o exequente para indicar o endereço 

do executado, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Indicado o endereço, cite-se, nos termos já 

determinados nos autos. Não havendo a indicação do endereço no prazo 

acima, conclusos. Às providências.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010544-46.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO CALEGARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRENILDA TEODORO DE CARVALHO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CELIA VIEIRA SERPA DA CUNHA OAB - MT0006518A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DESPACHO Processo: 

8010544-46.2016.8.11.0040. REQUERENTE: RODRIGO CALEGARI 

REQUERIDO: IRENILDA TEODORO DE CARVALHO - ME Vistos etc. 

Cumpra-se a decisão de Num. 12226209. Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004417-46.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RAIMUNDA CASTRO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

VANEZA SAGAIS DE PAULA OAB - MT24934/O-O (ADVOGADO)

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LAZZAROTTI & UEZU LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004417-46.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA RAIMUNDA CASTRO 

DOS SANTOS REQUERIDO: LAZZAROTTI & UEZU LTDA - ME Vistos etc. 

No que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 
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fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes da restrição ao crédito. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão do 

registro do débito em cadastros de inadimplentes, em razão dos débitos 

objeto da ação, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no valor de 

R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 297). 

Oficie-se ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente acerca do conteúdo da presente decisão para 

cumprimento. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004400-10.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CORADIN & FRANCESCHI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLODOALDO DE OLIVEIRA OAB - MT23550/O (ADVOGADO)

JEANNE GRAPIGLIA MACHADO DA SILVA OAB - MT23566/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MP PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004400-10.2018.8.11.0040. REQUERENTE: CORADIN & FRANCESCHI 

LTDA - ME REQUERIDO: MP PUBLICIDADE EMPRESARIAL LTDA Vistos etc. 

Em que pese a argumentação da parte reclamante, tenho que não é o 

caso de concessão da medida antecipatória da tutela, vez que os 

documentos que instruem a inicial não são capazes de estabelecer a 

verossimilhança do alegado, porquanto não demonstrada a efetivação do 

referido protesto. Nesse contexto, diante da ausência dos pressupostos 

autorizadores para a concessão da medida previstos no art. 300 do NCPC, 

INDEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA PRETENDIDA. Indefiro a INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA, porquanto não restou configurada relação 

consumerista entre as partes, conforme previsão do art. 2º do CDC. 

Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências legais, e 

intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já designada. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004397-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANE PEREIRA REIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004397-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GLEICIANE PEREIRA REIS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A Vistos etc. No 

que tange à medida cautelar pretendida, verifico que se sustenta em 

alegação de inexistência de débito, o que recomenda flexibilização da 

exigência probatória, estabelecido que não teria a reclamante como provar 

fato negativo. A par disso, se procedentes as alegações da parte, a 

demora no provimento jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, 

decorrentes do protesto indevido. Por outro lado, tem-se que a parte 

reclamada poderá, com singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade 

posta na inicial, de modo a restabelecer imediatamente o protesto e as 

cobranças, sem prejuízo das sanções cabíveis na hipótese. Nesse 

contexto de verossimilhança e urgência, atento ao preenchimento dos 

requisitos estabelecidos no art. 300 do NCPC, DEFIRO A MEDIDA 

CAUTELAR postulada, para efeito de determinar a imediata suspensão dos 

efeitos do protesto, em razão dos débitos objeto da ação. Por fim, a parte 

reclamada deverá se abster de proceder um novo registro dos débitos 

impugnados junto ao Cartório de Protesto de Títulos ou em cadastros de 

restrição ao crédito, até o julgamento final da ação. Fixo multa diária no 

valor de R$100,00 (cem reais) em caso de descumprimento (NCPC, art. 

297). Oficie-se ao Cartório do 2º Ofício desta Comarca, para suspensão 

do protesto. Cite-se e intime-se a parte reclamada, com as advertências 

legais, e intime-se a parte reclamante, observando-se a audiência já 

designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002455-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANO DE AVILA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MLFL - JOIAS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002455-85.2018.8.11.0040. REQUERENTE: GILVANO DE AVILA 

REQUERIDO: MLFL - JOIAS LTDA - ME Vistos etc. No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. Fixo multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010914-59.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDILAINE DUARTE DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER ANDREGHETTO OAB - MT0009431A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DALTON ADORNO TORNAVOI OAB - MT0004729S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010914-59.2015.8.11.0040. REQUERENTE: EDILAINE DUARTE DO PRADO 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. Vistos etc. Sobre a 

impugnação ao cumprimento de sentença apresentado pela devedora, 

manifeste-se o credor, no prazo de quinze dias. Decorrido o prazo acima 

com ou sem resposta, certifique-se e renove-se a conclusão. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010614-63.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GLEICIANI ELIS GRAMKOW (REQUERENTE)

NALITA HILLMANN GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PASSAREDO TRANSPORTES AEREOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAISA ALVES DO CARMO OAB - MT0014755A-O (ADVOGADO)

VIVIAN ROSSI MARQUES DA COSTA OAB - MT11813/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010614-63.2016.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010048-51.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BIONDO & STELLATO ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT0010825A (ADVOGADO)

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PAULO VERGUTZ (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010048-51.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: BIONDO & STELLATO 

ADVOCACIA E ASSESSORIA JURIDICA S/S EXECUTADO: JAIR PAULO 

VERGUTZ Vistos etc. Estando a execução munida de título executivo 

líquido, certo e exigível, bem como considerando que o dinheiro tem 

preferência sobre os demais bens a serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO 

DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE 

EXECUTADA, nos termos do art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o 

BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE REQUERIDA, através do sistema 

BACEN-JUD, no montante indicado, juntando-se aos autos cópia da 

operação. Efetivado o BLOQUEIO COM SUCESSO, independentemente de 

auto de penhora, INTIME-SE O EXECUTADO, podendo o mesmo 1) 

EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do 

CPC), hipótese em que deverá o EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER 

RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do NCPC) ou 2) APRESENTAR 

MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 do NCPC, no PRAZO DE 05 

DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA OU NÃO APRESENTADA A 

MANIFESTAÇÃO do executado, CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE 

EM PENHORA, sem necessidade de lavratura de termo, devendo ser 

TRANSFERIDO o montante para a CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo 

porque provida de atualização monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, 

imediatamente CONCLUSOS PARA O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do 

art. 854 do NCPC; apresentada 2) MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do 

NCPC, imediatamente INTIME-SE O EXEQUENTE, em igual prazo, e 

CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do 

NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS PRAZOS SUPRACITADOS, 

imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA VARA CERTIFICAR, com a 

CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a 

pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, vinculada ao processo, na 

forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando frutífera a penhora e NÃO 

APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA IMPENHORABILIDADE supracitada, 

PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA DO VALOR PENHORADO À 

CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. Por fim, CASO FRUSTRADA 

A TENTATIVA DE PENHORA on-line, MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, 

INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo de 10 dias. Indicado(s) 

bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, 

AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Transcorrido o prazo 

sem indicação de bens passíveis de penhora, arquive-se, mediante as 

cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010031-83.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIR BRESCANSIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO GERALDO VOZNIAK OAB - MT0012979A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENILSON DA CRUZ VALENTIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010031-83.2013.8.11.0040. EXEQUENTE: JAMIR BRESCANSIN 

EXECUTADO: GENILSON DA CRUZ VALENTIM Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que o executado, devidamente intimado 

(Num. 1023623 – p. 2), não se manifestou. Nesta toada, intime-se o 

exequente para requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, 

apresentando cálculo atualizado do débito, sob pena de extinção. Às 

providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010486-77.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERNANDES BALIEIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010486-77.2015.8.11.0040. REQUERENTE: ROGERIO FERNANDES 

BALIEIRO REQUERIDO: AVIANCA Vistos etc. Trata-se de reclamação 

extinta pela litispendência em sede recursal. Sendo assim, ARQUIVE-SE, 

mediante as cautelas de estilo, nos termos do pedido da reclamada de 

Num. 13411142. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000226-55.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA CONCEICAO COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO)

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

F & F REFRIGERACAO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000226-55.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARIA DA CONCEICAO 

COSTA REQUERIDO: F & F REFRIGERACAO LTDA Vistos etc. Intime-se a 

reclamante para, no prazo de quinze dias, indicar o endereço atualizado 

da reclamada, ante a devolução do AR de Num. 14001512, sob pena de 
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extinção. Indicado o endereço, designe-se nova audiência de conciliação 

seguindo data estabelecida pelo sistema. Após a designação, intimem-se 

as partes. Decorrido o prazo sem manifestação, conclusos para extinção. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010889-46.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KASA FORT MATERIAIS P/ CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VANDRE LUCIANO SCHEFFER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010889-46.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: KASA FORT MATERIAIS P/ 

CONSTRUCAO LTDA - EPP EXECUTADO: VANDRE LUCIANO SCHEFFER 

Vistos etc. Indefiro o requerido em Num. 13792992, visto que, consoante 

extrato RENAJUD anexo, a placa indicada em tal peça processual não se 

trata de um caminhão, tampouco está registrado em nome do executado. 

Intime-se o exequente a requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, 

apresentando demonstrativo atualizado do débito, sob pena de extinção. 

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010044-77.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO BUTTKER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT0008359A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010044-77.2016.8.11.0040. EXEQUENTE: CLAUDIO BUTTKER 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos etc. Intime-se o exequente 

a requerer o que de direito, no prazo de cinco dias, informando se houve a 

baixa das restrições existentes em seu nome, sob pena de arquivamento. 

Informado a manutenção das restrições objeto deste feito, oficie-se aos 

órgãos de proteção ao crédito (SPC e SERASA) para baixa, no prazo de 

cinco dias. Após, arquive-se. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005260-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1005260-45.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: FAGNER CHAGAS DE 

OLIVEIRA EXECUTADO: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. Trata-se de 

cumprimento de sentença em que a reclamada arguiu nulidade da 

intimação da sentença, eis que na publicação correlata não constou o 

nome do advogado da reclamada, mas tão somente o nome desta (Num. 

14114532). O reclamante pugnou pelo indeferimento do pedido, eis que 

houve dupla intimação, via DJE e via Sistema (Num. 14381492). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Pois bem, parcial razão assiste à reclamada, visto 

que na publicação realizada via DJE não constou o nome do advogado da 

reclamada, impossibilitando a identificação da intimação. Ademais, as 

publicações, no âmbito do Estado de Mato Grosso, devem ser feitas, 

obrigatoriamente, via Diário da Justiça Eletrônico (DJE), nos termos da 

Portaria 161/2017-PRES. Exala daí, portanto, que ambas as intimações 

realizadas nos autos foram nulas, o que declaro, desde já. Porém, quanto 

à devolução do prazo recursal, não assiste razão à reclamada, visto que, 

nos termos do artigo 272, §8º, do NCPC, a parte deveria ter arguido a 

nulidade em capítulo preliminar de eventual recurso inominado que, em 

tese, intentava manejar, o qual seria declarado tempestivo com o 

reconhecimento do vício na intimação. Nesta toada, INDEFIRO a devolução 

do prazo recursal. Dando regular prosseguimento ao feito, determino que 

seja oficiado ao Serviço Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito 

correspondente para imediata retirada do nome do reclamante de seus 

cadastros, no que toca à inscrição objeto deste feito, nos termos da 

sentença prolatada em Num. 12969502. Para o caso de desobediência, 

fixo multa no valor de R$ 100,00 por dia de atraso, contados após o 

transcurso de 10 dias da intimação da presente decisão. No mais, estando 

a execução munida de título executivo líquido, certo e exigível, bem como 

considerando que o dinheiro tem preferência sobre os demais bens a 

serem penhorados, DEFIRO O PEDIDO DE INDISPONIBILIZAÇÃO DE 

ATIVOS FINANCEIROS EM NOME DA PARTE EXECUTADA, nos termos do 

art. 854, caput, do NCPC. Efetive-se o BLOQUEIO DE CONTAS DA PARTE 

REQUERIDA, através do sistema BACEN-JUD, no montante indicado, 

juntando-se aos autos cópia da operação. Efetivado o BLOQUEIO COM 

SUCESSO, independentemente de auto de penhora, INTIME-SE O 

EXECUTADO, podendo o mesmo 1) EFETUAR O PAGAMENTO no PRAZO 

DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que deverá o 

EVENTUAL VALOR BOQUEADO SER RESTITUÍDO (art. 854, § 6º, do 

NCPC) ou 2) APRESENTAR MANIFESTAÇÃO na forma do § 3º do art. 854 

do NCPC, no PRAZO DE 05 DIAS, consignando-se que, caso REJEITADA 

OU NÃO APRESENTADA A MANIFESTAÇÃO do executado, 

CONVERTER-SE-Á A INDISPONIBILIDADE EM PENHORA, sem necessidade 

de lavratura de termo, devendo ser TRANSFERIDO o montante para a 

CONTA ÚNICA DESTE JUÍZO, mesmo porque provida de atualização 

monetária. Efetuado o 1) PAGAMENTO, imediatamente CONCLUSOS PARA 

O DESBLOQUEIO, na forma do § 6º do art. 854 do NCPC; apresentada 2) 

MANIFESTAÇÃO do § 3º do art. 854 do NCPC, imediatamente INTIME-SE O 

EXEQUENTE, em igual prazo, e CONCLUSOS PARA A ANÁLISE na forma 

dos §§’s 4º e 5º do art. 854 do NCPC; ou 3) TRANSCORRIDOS OS 

PRAZOS SUPRACITADOS, imediatamente DEVERÁ A SECRETARIA DA 

VARA CERTIFICAR, com a CONCLUSÃO DO FEITO EM ESCANINHO 

PRÓPRIO/PRIORITÁRIO para a pronta TRANSFERÊNCIA À CONTA ÚNICA, 

vinculada ao processo, na forma do § 5º do art. 854 do NCPC; 4) restando 

frutífera a penhora e NÃO APRESENTADA MANIFESTAÇÃO DA 

IMPENHORABILIDADE supracitada, PROCEDA-SE COM A TRANSFERÊNCIA 

DO VALOR PENHORADO À CONTA A SER INDICADA PELO EXEQUENTE. 

Por fim, CASO FRUSTRADA A TENTATIVA DE PENHORA on-line, 

MANIFESTE-SE O EXEQUENTE, INDICANDO BENS PENHORÁVEIS, no prazo 

de 10 dias. Indicado(s) bem(ns) penhorável(eis), deverá o Oficial de 

Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do 

NCPC). Transcorrido o prazo sem indicação de bens passíveis de 

penhora, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010174-38.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELI DE PAULA 28117687852 (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

J M D MAQUINAS LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ CLAUDIO DE OLIVEIRA NASCIMENTO OAB - MT0005475A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010174-38.2014.8.11.0040. EXEQUENTE: NELI DE PAULA 28117687852 

EXECUTADO: J M D MAQUINAS LTDA - EPP Vistos etc. O cálculo do Sr. 

Contador não pode ser acolhido, eis que equivocado os termos por ele 
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utilizados. Isso porque, constata-se que o contador atualizou o valor do 

débito até a data da efetivação do cálculo, sem levar em consideração o 

fato de que a devedora efetuou diversos depósitos judiciais em datas 

diferentes, mais de um ano antes da realização do cálculo, sendo este o 

termo final da correção e juros quanto ao valor depositado (Num. 6151425 

– 02/03/2016; 6151455 – 31/03/2016; Num. 6151487 – 02/05/2016; Num. 

6151512 – 02/06/2016; Num. 6151547 - 04/07/2016; Num. 6151569 – 

02/08/2016; Num. 6151631 – 01/09/2016). Sobre o tema, colaciono o 

entendimento pacificado do STJ, via Recurso Repetitivo, a saber: 

RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. COMPLEMENTAÇÃO DE AÇÕES. CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA. DEPÓSITO JUDICIAL. JUROS DE MORA E CORREÇÃO 

MONETÁRIA. ENCARGO DA INSTITUIÇÃO DEPOSITÁRIA. 1. Para fins do 

art. 543-C do CPC: "Na fase de execução, o depósito judicial do montante 

(integral ou parcial) da condenação extingue a obrigação do devedor, nos 

limites da quantia depositada". 2. Aplicação da tese ao caso concreto. 3. 

RECURSO ESPECIAL PROVIDO. (STJ – Corte Especial. REsp 1348640/RS. 

Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, CORTE ESPECIAL, J. 

07/05/2014, DJe 21/05/2014) Nesta toada, intime-se a exequente para, no 

prazo de cinco dias, efetuar a atualização do débito, levando em 

consideração a data dos depósitos efetivados, a qual deve ser o termo 

final da correção e juros relativos ao valor depositado, prosseguindo-se a 

atualização somente quanto ao montante remanescente, requerendo o que 

entender de direito. Existindo diferença a ser paga pela executada, 

intime-a para proceder ao pagamento no prazo de cinco dias. Decorrido o 

prazo para pagamento ou inexistindo valor a ser pago pela reclamada, 

conclusos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004431-30.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARISA FATIMA APIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1004431-30.2018.8.11.0040. REQUERENTE: MARISA FATIMA APIO 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. No que tange à medida 

cautelar pretendida, verifico que se sustenta em alegação de inexistência 

de débito, o que recomenda flexibilização da exigência probatória, 

estabelecido que não teria a reclamante como provar fato negativo. A par 

disso, se procedentes as alegações da parte, a demora no provimento 

jurisdicional lhe acarretará sérios prejuízos, decorrentes da restrição ao 

crédito. Por outro lado, tem-se que a parte reclamada poderá, com 

singeleza abissal, demonstrar eventual inverdade posta na inicial, de modo 

a restabelecer imediatamente o protesto e as cobranças, sem prejuízo das 

sanções cabíveis na hipótese. Nesse contexto de verossimilhança e 

urgência, atento ao preenchimento dos requisitos estabelecidos no art. 

300 do NCPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA postulada, para efeito de 

determinar a imediata suspensão do registro do débito em cadastros de 

inadimplentes, em razão dos débitos objeto da ação, até o julgamento final 

da ação. Fixo multa diária no valor de R$100,00 (cem reais) em caso de 

descumprimento (NCPC, art. 297). Oficie-se ao Serviço 

Extrajudicial/órgãos de restrição ao crédito correspondente acerca do 

conteúdo da presente decisão para cumprimento. Cite-se e intime-se a 

parte reclamada, com as advertências legais, e intime-se a parte 

reclamante, observando-se a audiência já designada. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011289-94.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BUSSATTO BICCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE BONA TSCHOPE OAB - MT0007394A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8011289-94.2014.8.11.0040 Vistos etc. Retifique-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000414-82.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRAMAIA MARIA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SANTOS DA SILVA OAB - MT5726/B-B (ADVOGADO)

IONARA SANTOS DA SILVA OAB - MT0006812A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE PIRES DE ARAUJO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1000414-82.2017.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010920-37.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HENI PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BAUMGARTEN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO GOMES BATISTA OAB - MT0011533A (ADVOGADO)

Magistrado(s):
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ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010920-37.2013.8.11.0040 Vistos etc. Retifique-se o registro e a 

autuação, passando a constar o feito como cumprimento de sentença. 

Após, intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, 

para cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena 

de, não o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

da condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003802-90.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUTH SOUSA RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003802-90.2017.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002943-40.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LEONI DE MELO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA ROMAO CALVO OAB - MT19370/O (ADVOGADO)

CARLOS ALBERTO KOCH OAB - MT0007299A-B (ADVOGADO)

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1002943-40.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: LEONI DE MELO EXECUTADO: 

LEONARDO ELOI FOLLE BERLATTO, ROZEANI BEDIN FOLLE BERLATTO 

Vistos etc. Em caso de sucumbência, fixo os HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO (art. 827, do 

NCPC), valor esse que poderá ser majorado nas hipóteses do § 2º do art. 

827 do NCPC. CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no 

PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que os 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO REDUZIDOS PELA METADE (art. 

827, § 1º, do NCPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ 

EMBARGAR no prazo de 15 dias (arts. 914 e 915, do CPC), contados na 

forma do art. 231, do NCPC, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O 

PRAZO SEM PAGAMENTO e independentemente de eventuais embargos, 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar 

audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, 

expedindo o necessário para intimação das partes. Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8011310-70.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SISTAL ESCRITORIO DE CONTABILIDADE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHEYLA MARA CORREA DE ALMEIDA OAB - MT8708/O (ADVOGADO)

KARINA CAPPELLESSO ARAUJO BATISTELLA OAB - MT0012772A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DOS ANJOS RODRIGUES CECHELLA GOMES OAB - 

MT20238/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DJELLY DA SILVA GIRELLI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Exequente: SISTAL ESCRITORIO 

DE CONTABILIDADE LTDA - ME Executado: DJELLY DA SILVA GIRELLI - 

ME Número do Processo: 8011310-70.2014.8.11.0040 Vistos etc. 

Considerando que o prazo requerido pela exequente de suspensão do 

feito já escoou, intime-a para que apresente o endereço da parte 

executada, no prazo de 05 dias, sob pena de extinção. Apresentado o 

endereço, em caso de sucumbência, fixo os HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS EM 10% SOBRE O VALOR DA EXECUÇÃO (art. 827, do 

NCPC), valor esse que poderá ser majorado nas hipóteses do § 2º do art. 
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827 do NCPC. CITE-SE o executado para EFETUAR O PAGAMENTO no 

PRAZO DE 03 DIAS (art. 829, caput, do CPC), hipótese em que os 

HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA SERÃO REDUZIDOS PELA METADE (art. 

827, § 1º, do NCPC). Consigne-se que O EXECUTADO PODERÁ 

EMBARGAR no prazo de 15 dias (arts. 914 e 915, do CPC), contados na 

forma do art. 231, do NCPC, condicionado à garantia do juízo (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §1º, e Enunciado n. 117 do FONAJE). TRANSCORRIDO O 

PRAZO SEM PAGAMENTO e independentemente de eventuais embargos, 

deverá o Oficial de Justiça efetuar a PENHORA, AVALIAÇÃO E 

INTIMAÇÃO (art. 829, § 1º, do NCPC). Havendo IMPUGNAÇÃO quanto À 

AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias, MANIFESTE-SE O AVALIADOR 

JUDICIAL E A PARTE CONTRÁRIA, também em 05 dias, voltando-me 

imediatamente conclusos para decisão (art. 872, § 2º, do NCPC). Mesmo 

em caso de embargos, salvo se concedido efeito suspensivo por decisão 

expressa, INTIME-SE O CREDOR para informar se tem INTERESSE em 

ADJUDICAR o bem penhorado, ou levá-lo a ALIENAÇÃO PARTICULAR, por 

VALOR NÃO INFERIOR AO DA AVALIAÇÃO, no prazo de 05 dias. 

Consigne-se, desde já, que SE A PENHORA ATINGIR BENS GRAVADOS 

por PENHOR, HIPOTECA, ANTICRESE, ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA, 

USUFRUTO, USO, HABITAÇÃO, PROMESSA DE COMPRA E VENDA, 

SUPERFÍCIE, ENFITEUSE, CONCESSÃO DE USO ESPECIAL PARA FINS DE 

MORADIA, CONCESSÃO DE DIREITO REAL DE USO, PENHORA DE QUOTA 

SOCIAL OU DE AÇÃO DE SOCIEDADE ANÔNIMA FECHADA, PENHORA DE 

COISA PERTENCENTE A TERCEIRO GARANTIDOR, PENHORA 

ANTERIORMENTE AVERBADA; ou tratando-se de PENHORA DE BEM 

INDIVISÍVEL, deverão ser INTIMADOS OS INTERESSADOS, na forma e sob 

as penas dos arts. 799 e seus incisos; c/c 804 e seus §§’s; 835, § 3º; 

843, § 1º; 889 e seus incisos; e 903 § 5º, inc. I, ambos do NCPC; bem 

como se a PENHORA ATINGIR BEM IMÓVEL ou DIREITO REAL SOBRE 

IMÓVEL, será intimado, também, o CÔNJUGE DO EXECUTADO, salvo se 

casados em regime de separação absoluta de bens, consoante disposto 

no art. 842, do NCPC. Efetivada a penhora, a Secretaria deverá designar 

audiência de conciliação seguindo data estabelecida pelo sistema PJE, 

expedindo o necessário para intimação das partes. Cumpridas as 

diligências e não se obtendo êxito na localização de bens penhoráveis, 

deverá ser intimada a parte exequente para se manifestar sobre os rumos 

da execução, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção (Lei n. 

9.099/95, art. 53, §4º). Às providências.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010497-09.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALDENIR DO NASCIMENTO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO)

ANDREI RAISER OAB - MT16481/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA ALBUQUERQUE DE LIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO JOSE ACIOLI ARAUJO OAB - AL5745 (ADVOGADO)

PAULO JOSE DE CARVALHO LIMA FILHO OAB - AL10399 (ADVOGADO)

KEINSTEIN ALBUQUERQUE DE LIRA OAB - AL0011360A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

8010497-09.2015.8.11.0040. EXEQUENTE: ALDENIR DO NASCIMENTO 

SILVA EXECUTADO: VERA LUCIA ALBUQUERQUE DE LIRA Vistos etc. 

Trata-se de exceção de pré-executividade apresentada em Num. 

12112184, arguindo, a incompetência absoluta do Juizado Especial Cível e 

a nulidade do acórdão que julgou deserto o recurso inominado 

apresentado pela reclamada, ante a ausência de intimação para o 

recolhimento das custas processuais. A reclamante se manifestou em 

Num. 12473447, pugnando pela rejeição do incidente. É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Pois bem, nos termos do artigo 52, IX, da Lei nº. 

9.099/95, é cabível oferecimento de embargos na fase de cumprimento de 

sentença, os quais podem versar sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. In casu, após análise detida dos argumentos 

da reclamada/devedora e contraposição com o caderno processual, 

verifica-se ser de rigor a rejeição do incidente manejado. Isso porque, em 

que pese não haver previsão acerca da possibilidade de arguição de 

incompetência absoluta em sede de impugnação ao cumprimento de 

sentença, certo é que tal tese não merece prosperar, visto que este Juízo, 

além da competência de Juizado Especial Cível Estadual, cumula a 

competência de Juizado da Fazenda Pública (Lei. nº. 12.153/2009 c/c 

Resolução n. 004/2014/TP), não se inserindo o presente feito nas 

exceções indicadas no artigo 2º, §1º, da Lei 12.153/2009. Portanto, não 

há que se falar em incompetência absoluta. Da mesma forma, em que pese 

a ausência de intimação da reclamada para recolhimento das custas 

processuais, na forma determinada pela relatora do recurso inominado 

manejado, em razão do indeferimento da justiça gratuita (Num. 10653820), 

certo é que ela foi devidamente intimada da decisão de Num. 10653829, a 

qual julgou deserto o recurso (DJE 10121). Portanto, cabia à reclamada, 

neste momento processual, insurgir-se contra tal decisão, nos termos do 

artigo 278, do NCPC. Como não o fez, restou preclusa tal faculdade. Deixo 

de aplicar a pena de litigância de má-fé, eis que não verificada a 

subsunção às hipóteses para tanto. Posto isso, e sem maiores delongas, 

REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada. Preclusas as vias 

recursais, intime-se a exequente para apresentar demonstrativo 

atualizado do débito, requerendo o que entender de direito, no prazo de 

cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010984-47.2013.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILIANE SPECK CLEVESTON (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MABE BRASIL ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

EXTRALUZ MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA GUIMARAES VIEIRA ALVES OAB - SP0273584A (ADVOGADO)

LEONARDO SULZER PARADA OAB - MT0011846A-B (ADVOGADO)

MAURICIO RICARDO ALVES OAB - MT0015523A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010984-47.2013.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010842-77.2012.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTRULUG SORRISO COMERCIO DE MAQUINAS E ALUGUEL DE 

EQUIPAMENTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LETICIA NISHIMOTO BRAGA CANTONI OAB - MT11072/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010842-77.2012.8.11.0040 Vistos etc. Considerando a nítida 

possibilidade de resolução amigável da contenda; considerando que a 

continuidade do processo gerará mais despesas e desgaste às partes; 

considerando que a questão já se desenvolve a anos, merecendo solução 

derradeira, com concessões recíprocas através da composição civil; 

considerando o EQUILÍBRIO, PONDERAÇÃO E RAZOABILIDADE que 

devem nortear a relação processual; considerando que a CONCILIAÇÃO, 

para casos desse jaez, MOSTRA-SE IMPRESCINDÍVEL para uma 

SOLUÇÃO JUSTA, CÉLERE, ECONÔMICA E EFICAZ; considerando que É 

DEVER DO MAGISTRADO promover, a qualquer tempo, a 

AUTOCOMPOSIÇÃO, preferencialmente com auxílio de conciliadores e 

mediadores judiciais (art. 139, inc. V, do NCPC); considerando que, 

especificamente nos Juizados Especiais, o processo deve buscar, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação (artigo 2º, da Lei 

9.099/95); e considerando que é DIRETRIZ do E. TJMT, CNJ e Tribunais 

Superiores a BUSCA POR SOLUÇÕES ALTERNATIVAS ao litígio, 

DESIGNE-SE NOVA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO seguindo data 

estabelecida pelo sistema. Exorto as partes a comparecer à audiência, 

pessoalmente, munidas de PROPOSTAS CONCRETAS/PLAUSÍVEIS, 

notadamente considerando o estágio já percorrido do feito, o atual e o 

longo caminho processual/recursal a percorrer, lembrando que a 

transação tem por pressuposto CONCESSÕES MÚTUAS (art. 840, do CC), 

contando, ainda, com o VALOROSO EMPENHO DOS PATRONOS para o 

sucesso desta tentativa de resolução do litígio. Restando infrutífera a 

conciliação, deverá a parte autora requerer o que de direito, no prazo de 

cinco dias. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010420-34.2014.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIR LEITE DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DALLA VALLE & DALLA VALLE LTDA - EPP (REQUERIDO)

MICHAELA ANDRESSA PYDD BITENCOURT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMILCON DE ALMEIDA GILARDE OAB - MT0007440A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

8010420-34.2014.8.11.0040 Vistos etc. Certifique-se o trânsito em julgado 

da sentença proferida. Após, retifique-se o registro e a autuação, 

passando a constar o feito como cumprimento de sentença. Após, 

intime-se a parte executada, na forma do art. 513, §2º, do NCPC, para 

cumprimento da sentença, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de, não 

o fazendo, incidir multa de 10% (dez por cento) sobre o montante da 

condenação, nos termos do art. 523, § 1º, do NCPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo assinalado sem o 

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

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, impugnação. Não havendo cumprimento voluntário, deverá 

a parte exequente apresentar atualização do débito com a incidência da 

multa acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao 

assinalado no item “II”, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002839-48.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE SOUZA MOTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002839-48.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: LARISSA INA GRAMKOW 

EXECUTADO: FRANCISCO DE SOUZA MOTA Vistos etc. Compulsando os 

autos verifica-se que a parte exequente pretende executar título 

extrajudicial já prescrito, eis que o vencimento da última obrigação se deu 

em 05/03/2011, ou seja, há mais de 07 anos. Embora o executado tenha 

reconhecido a dívida e quitado uma parcela no ano de 2017, fato é que 

quando do referido pagamento a dívida, do mesmo modo, já se encontrava 

prescrita, não havendo que se falar em interrupção do prazo prescricional 

previsto no art. 202, VI, do, CC. Sendo a prescrição matéria de ordem 

pública que pode ser reconhecida de ofício, nos termos do art. 487, II, do 

Código de Processo Civil, reconheço a ocorrência da prescrição do direito 

de ação da exequente e julgo extinto o presente processo com resolução 

de mérito. Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 

9099/95. Transitada em julgado e não havendo requerimentos, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005808-70.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI MORAES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVAIR GHIZZI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005808-70.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NOELI MORAES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: IVAIR GHIZZI Vistos etc. Trata-se de ação de reclamação 

ajuizada por NOELI MORAES DE OLIVEIRA em face de IVAIR GHIZZI, 

ambos qualificados, em que a parte reclamada suscitou a incompetência 

desde Juízo, eis que a obrigação de fazer pleiteada na inicial, caso seja 

procedente, deverá ser realizada na cidade de Flor da Serra do Sul/PR. É 

o relatório. Decido. Compulsando os autos constato a incompetência 

territorial deste juízo, pois, nos termos do art. 4º, II, da Lei n. 9.099/95, é 

competente o foro do lugar onde a obrigação deva ser satisfeita e, sendo 

o pedido da inicial de construção de uma nova cerca na propriedade da 

reclamante, a qual está localizada no município de Flor da Serra do Sul/PR, 

incompetente é este Juízo para julgamento da presente demanda. Ante o 

exposto, reconheço a incompetência territorial do juízo e, 

consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de 

mérito, nos termos do art. 51, III, da Lei n. 9.099/95, cancelando a 

audiência aprazada nos autos. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se a parte reclamante. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002952-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002952-02.2018.8.11.0040. EXEQUENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - 

EPP EXECUTADO: FRANCISCO DAS CHAGAS SILVA HOLANDA Vistos 

etc. Compulsando o título executado nos autos, verifica-se que o mesmo 

não é exigível (art. 783, NCPC), eis que possui data de vencimento 

30/12/2018, diante do que se impõe o indeferimento da inicial. Ante o 

exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL e JULGO EXTINTO este processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 485, I, do NCPC. Sem custas. 
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Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005447-53.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA MARIA CARLET (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO)

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005447-53.2017.8.11.0040. REQUERENTE: SONIA MARIA CARLET 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo as faturas de água com vencimento em 

junho/2015, no valor de R$ 209,46, bem como as subsequentes, sob a 

arguição de que seriam abusivas, eis que não refletiriam o real consumo 

da residência da reclamante, pugnando pela inexigibilidade de tais débitos 

com a readequação dos valores, bem como danos morais. A reclamada, 

em sede de contestação, arguiu preliminarmente, a incompetência do juízo 

pela necessidade de produção de prova pericial. No mérito, defendeu a 

regularidade das cobranças, eis que refletem o consumo do consumidor. É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO a preliminar arguida, 

eis que tal prova resta inviabilizada devido ao tempo decorrido. Ademais, a 

necessidade da prova pericial, por si só, não é fator fundamental para 

determinação da competência dos Juizados, já que ela é uma 

possibilidade, e não uma exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 

9.099/95. No que tange ao mérito, a questão central reside na ocorrência 

ou não de falha na prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse 

particular, não se pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o 

qual estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, 

acrescendo que houve, in casu, inversão do ônus da prova, em 

consonância com a previsão do art. 6º, VIII, do CDC, tendo a reclamada se 

desincumbido satisfatoriamente de seu ônus. Isso porque, da análise do 

histórico de consumo do reclamante, constante em Num. 12161082, 

constata-se ser comum picos de consumo como aquele registrado no mês 

impugnado, destoando da média de consumo alegado pela autora 25m³. 

Senão vejamos: Consoante o histórico de consumo da reclamante desde 

2001, juntado em Num. 12161082, verifica-se que várias vezes, durante 

os 12 anos do histórico, ocorreram picos de consumo como aquele 

controvertido pela autora, exemplificativamente: a) em 2002, nos meses de 

março, abril, maio, julho, agosto, setembro, foram registrados consumos 

de 41, 57, 54, 40, 40, 40 metros cúbicos, respectivamente; b) em 2003, 

nos meses de junho, julho, agosto, setembro e outubro, foram registrados 

consumos de 38, 34, 44, 42 e 68 metros cúbicos, respectivamente; c) em 

2004, nos meses de fevereiro, abril, junho, julho, agosto, setembro e 

outubro, foram registrados consumos de 43, 55, 32, 48, 51, 34, 78 e 38 

metros cúbicos, respectivamente, o que continuou a ocorrer nos anos 

seguintes. Ato contínuo se verifica que nos anos que antecederam as 

reclamações da autora, que segundo indica na inicial, os aumentos 

começaram em 2015, os picos de consumo são verificáveis, a saber: a) 

em 2012, nos meses de agosto e setembro, foram registrados consumos 

de 54 e 49 metros cúbicos, respectivamente; b) em 2013, nos meses de 

julho e setembro, foram registrados consumos de 50 e 33 metros cúbicos, 

respectivamente; c) em 2014, nos meses de maio e junho, foram 

registrados consumos de 30 metros cúbicos. Nos anos seguintes, até os 

dias atuais, a dinâmica de consumo permaneceu a mesma, com picos de 

consumo isolados. Ademais, consoante fotos juntadas no feito e alegado 

na contestação, a residência da reclamante é de grande porte, possuindo 

jardim, piscina, área de lazer, circunstâncias que justificam o consumo e 

não foram objeto de impugnação pela reclamante. Igualmente, tanto a 

reclamante, quanto a reclamada informaram que houve a substituição do 

hidrômetro várias vezes, porém os picos permaneceram, sendo certo que 

o hidrômetro substituído foi objeto de perícia junto ao INMETRO o qual 

atestou a regularidade do equipamento, consoante laudo pericial juntado 

em Num. 12161098. Logo, é forçoso reconhecer que os valores das 

faturas impugnadas pela reclamante não se mostram excessivos e 

incompatíveis com o perfil de seu consumo, devidamente demonstrado 

pelo histórico de Num. 12161082. Desta feita, não restou demonstrado nos 

autos a elevação abrupta de consumo mensal de água nos meses 

impugnados, devendo o consumidor efetuar o pagamento das faturas 

devidas. Ante o cenário fático encimado resta prejudicado o pedido de 

danos morais inserto na inicial. Ante o exposto, julgo IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004986-81.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCINEI LERMENN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004986-81.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FRANCINEI LERMENN 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação controvertendo as faturas de água com vencimento em 

07/07/2017, sob a arguição de que seria abusiva, eis que não refletem o 

real consumo da residência do reclamante, pugnando pela inexigibilidade 

de tais débitos com a readequação dos valores, bem como danos morais. 

A reclamada, em sede de contestação, arguiu preliminarmente, a 

incompetência do juízo pela necessidade de produção de prova pericial. 

No mérito, defendeu a regularidade das faturas. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, REJEITO a preliminar arguida, eis que tal prova resta 

inviabilizada devido ao tempo decorrido. Ademais, a necessidade da prova 

pericial, por si só, não é fator fundamental para determinação da 

competência dos Juizados, já que ela é uma possibilidade, e não uma 

exigência, conforme previsto no art. 35 da Lei nº 9.099/95. No que tange 

ao mérito, a questão central reside na ocorrência ou não de falha na 

prestação de serviços por parte da reclamada. Nesse particular, não se 

pode perder de vista o disposto no art. 14 do CDC, o qual estabelece a 

responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços, acrescendo que 

houve, in casu, inversão do ônus da prova, em consonância com a 

previsão do art. 6º, VIII, do CDC. Com efeito, o reclamante sustenta 

cobrança exacerbada do consumo de água no mês de junho/2017 (R$ 

533,39), assegurando que tais valores fogem ao consumo mensal médio 

da residência com duas pessoas, em torno de 20 m³. A reclamada, por 

sua vez, afirma que não houve falha na prestação de serviço e que os 

valores cobrados refletem o consumo real. Diante da relação de consumo 

entre as partes, mormente no que tange a inversão do ônus da prova, 

incumbiria à reclamada demonstrar o contrário, qual seja, a regularidade 

da cobrança. É justo que assim seja, pois, na condição de grande 

empresa, certamente dispõe – ou deveria dispor - de condições para 

demonstrar o fundamento das cobranças. Logo, é forçoso reconhecer 

que o valor da fatura impugnada pelo reclamante se mostra excessivo e 

incompatível com o perfil de seu consumo, devidamente demonstrado pelo 

gráfico de Num. 10041504. Ademais, do laudo de vistoria realizado pela 

reclamada (Num. 10041459), extrai-se que se trata de imóvel de padrão 

grande (acima de 5 cômodos), sem piscina, com dois moradores, não 

sendo constatada, por ocasião da vistoria, nenhuma situação que 

justificasse tal pico de consumo (obras, reforma, vazamentos, etc.) Desta 

feita, restou demonstrado nos autos a elevação abrupta de consumo 

mensal de água no mês impugnado, devendo ser assegurado ao 

consumidor o pagamento das faturas devidas com base no seu consumo 

médio, conforme Lei Municipal n. 708/98, em seu art. 63: Art. 63. Não 

sendo possível a apuração do volume consumido em determinado período, 

o faturamento será feito pelo consumo médio, com base no histórico do 

consumo medido. Parágrafo 1º - O consumo médio será calculado com 

base nos últimos 03 meses de consumo medido. No que tange ao dano 
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moral pleiteado, entendo que não está caracterizado no caso em questão, 

porquanto a reclamada não imputou ao reclamante responsabilidade por 

fraude, tampouco providenciou inscrição do débito em cadastros de 

proteção ao crédito, sendo certo que, apesar da suspensão no 

fornecimento de água, esta circunstância não causou situação vexatória 

indenizável, visto que possui poço artesiano que abastece a residência, 

tanto que demorou 12 dias, após o corte, para manejar a presente ação, 

informando, inclusive, que utiliza a água da rua esporadicamente. É 

consabido que o dano moral indenizável deve prover de conduta ilícita 

apta a atingir os direitos da personalidade daquele que o sofreu, o que 

ocorre quando se está diante de situação vexatória ou de abalo psíquico 

duradouro. Pequenos transtornos ou aborrecimentos do cotidiano não são 

ocorrências suficientes para a caracterização do dever de indenizar. 

Nesse sentido, calha destacar a lição de Sérgio Cavalieri Filho (Programa 

de Responsabilidade Civil, Malheiros, 6ª ed., pág. 105): Só deve ser 

reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação que, 

fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade de nosso dia a dia, no trabalho, no 

trânsito entre os amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

tão intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano 

moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais 

triviais aborrecimentos. Na hipótese dos autos, os entraves enfrentados 

pelo reclamante, não configura causa suficiente a lhe impor intenso 

sofrimento ou humilhação capaz de dar ensejo a danos morais 

indenizáveis, não passando a situação concreta noticiada de mero 

aborrecimento do cotidiano. Ante o exposto, julgo PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, I, do NCPC, para o efeito de anular a fatura impugnada pelo 

reclamante, referente ao mês de 06/2017 (R$ 533,39), devendo a 

reclamada emitir fatura de cobrança do consumo no período impugnado 

pela média de consumo dos três meses imediatamente anteriores e 

compensar, este débito ou de faturas futuras, com eventual crédito 

advindo de pagamentos realizados pelo reclamante, confirmando a liminar 

deferida no alvorecer da demanda. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Com o trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de 

desarquivamento posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010125-60.2015.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROSIMAR DALMOLIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010125-60.2015.8.11.0040. REQUERENTE: MOSCHEN & MOSCHEN LTDA 

- EPP REQUERIDO: ROSIMAR DALMOLIN Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma dívida no valor 

de R$ 8.298,60, representada por ordens de serviços prestados ao 

reclamado. O reclamado, devidamente citado, não compareceu a audiência 

de conciliação. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a 

REVELIA do reclamado, eis que não compareceu à audiência de 

conciliação (Num. 13354431), apesar de citado e intimado (Num. 

13312595), nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando 

verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até mesmo porque a 

dívida está devidamente representada pelas ordens de serviços juntadas 

com a inicial (Num. 978527 – p. 2, 978530 – p. 2, 978531 – p. 2, 978532 – 

p. 2, 978533 – p. 2, 978534 – p. 2, 978535 – p. 2, 978537 – p. 2, 978538 – 

p. 2, 978539 – p. 2, 978540 – p. 2 e 978541 – p. 2). Tecidas tais 

considerações, a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

sendo desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

nos termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar 

a reclamante o valor de R$ 8.298,60, devidamente corrigidos e com juros 

legais a partir do vencimento estampado nas ordens de serviço 

supracitadas. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001591-18.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIANE CRISTINA DE SOUZA MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA CAMPOS RANGEL GOMES DE ARRUDA OAB - RJ175175 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA SCHUTZE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001591-18.2016.8.11.0040. REQUERENTE: JOSIANE CRISTINA DE 

SOUZA MOREIRA REQUERIDO: ELISANGELA SCHUTZE Vistos etc. 

Trata-se de ação de indenização por danos materiais decorrentes de 

acidente de trânsito, sob a alegação de que foi atingida na traseira pelo 

veículo da reclamada, ao parar o veículo na faixa de pedestre. A 

reclamada, devidamente citada, não compareceu a audiência de 

conciliação designada (Num. 13340571). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, DECRETO a REVELIA da reclamada, eis que não compareceu 

à audiência de conciliação, apesar de intimada, nos termos do artigo 20, 

da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido 

inicial, mesmo porque o arcabouço probatório constante nos autos indicam 

a necessidade de acolhimento dos pleitos autorais. Isso porque, no que 

toca a culpa pelo abalroamento indicado na inicial, ficou demonstrado que 

esta deve ser imputada à reclamada, na exata medida em que as fotos de 

Num. 1848687, demonstram que a colisão se deu na traseira do veículo da 

autora, bem como que no local há faixa de pedestres, emprestando 

verossimilhança à narrativa da autora. Ademais, vejamos o disposto no 

Código de Trânsito Brasileiro: Art. 28. O condutor deverá, a todo momento, 

ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito. Art. 29. O trânsito de veículos nas 

vias terrestres abertas à circulação obedecerá às seguintes normas: I – 

(...) II - o condutor deverá guardar distância de segurança lateral e frontal 

entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, 

considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da 

circulação, do veículo e as condições climáticas; Nestes termos, 

verifica-se que, sendo a colisão na traseira do veículo da autora, crível a 

narrativa de que a reclamada não obedeceu ao disposto na legislação de 

trânsito quanto à distância necessária, bem como a velocidade e a 

possibilidade de parada do veículo da frente já que se aproximava de faixa 

de pedestre, deixando de ter a atenção e o cuidado necessários. Definida 

a responsabilidade pelo sinistro, passemos à quantificação dos danos, 

tendo a autora pugnado pela condenação da reclamada no valor de R$ 

5.104,60 à título de danos materiais. Nesta toada, constata-se que a 

autora juntou nota fiscal das peças, bem como da mão de obra e material 

de pintura que foram necessários ao conserto do veículo (Num. 1848692 e 

1848696), demonstrando a existência de danos materiais no montante de 

R$ 5.104,60, montante que deve ser ressarcido. Posto isso, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, apenas para condenar a reclamada ao 

pagamento de danos materiais à reclamante no montante de R$ 5.104,60 

(cinco mil, cento e quatro reais e sessenta centavos), os quais devem ser 

corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros legais, a partir 

do desembolso. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005254-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LINDALVA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ERALDO DE OLIVEIRA XAVIER (TESTEMUNHA)

MARCOS FERNANDES DOS SANTOS (TESTEMUNHA)

FRANCISCO LEITE (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005254-38.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LINDALVA SILVA TEIXEIRA 

REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Trata-se de 

reclamação em que a reclamante requer a condenação da reclamada em 

danos morais em virtude da suspensão do fornecimento de água por 

débito devidamente quitado. A requerida, por sua vez, arguiu que a 

reclamante possui duas unidades consumidoras (matrículas) em seu 

imóvel, sendo que o corte foi efetivado em um deles (diverso do informado 

na inicial), no qual constam faturas em atraso. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Pois bem, a improcedência dos pedidos iniciais é medida que se 

impõe. Isso porque, da análise do conjunto probatório existente nos autos, 

ao que se constata a autora apresentou comprovantes de pagamentos 

referentes às faturas do mês de 03 e 04/2017 e certidão negativa de 

débitos emitido no mesmo dia do suposto corte no fornecimento de água, 

ambos relativos à matrícula 442611-8 (Num. 10246578, 10246633 e 

10246639), inexistindo o comunicado de corte para que se possa 

averiguar em qual das matrículas houve o corte no fornecimento de água. 

Isso porque, restou incontroverso nos autos que no imóvel da autora 

possuem dois cavaletes de água (duas matrículas), um para a residência 

outro para o bar que funciona no mesmo local, sendo que a reclamada 

indica que o corte ocorreu em matrícula nº. 425318-3, ou seja, diversa 

daquela que foi apresentado o comprovante de pagamento juntado em 

Num. 10246633 e 10246639. Inexiste nos autos o comprovante de 

pagamento das faturas de água referentes à matrícula 425318-3, relativas 

aos meses de 03 e 04/2017, circunstância que indica a regularidade no 

corte efetuado. A reclamante se insurge, dizendo que sempre controlou 

as contas de água pelo número do hidrômetro, sendo certo que, ao que 

parece, realmente havia um erro na indicação do número do hidrômetro 

nas contas de água, visto que da análise das contas juntadas em Num. 

10246698, 10246610, 10246622, 10246633, 10246639, 10246666, 

10246672, 10246681, 10246688, 10246693, percebe-se que ambas as 

matrículas indicam como número de hidrômetro, qual seja: Y16S430044. 

Porém, trata-se de mero erro material, sem qualquer interferência nas 

faturas de água, visto que é incontroverso que havia dois cavaletes (duas 

matrículas) no imóvel da autora e que em um deles existem débitos em 

aberto, cujos comprovantes de pagamento a autora não colacionou ao 

feito (matrícula 425318-3). Em outras palavras, o fato de a autora fazer o 

controle das contas pelo número do hidrômetro é irrelevante, visto que a 

diferenciação para fins de quitação do débito se dá pelo número da 

matrícula, cujas faturas são individuais, sendo o número do hidrômetro 

informação secundária. Aliás, inexiste nos autos qualquer alegação de 

erro de leitura atribuída à falha na indicação do número do hidrômetro, a 

qual, inclusive, já foi objeto de correção, consoante oitiva da preposta da 

reclamada, a qual indicou que, atualmente, nos registros consta como 

número do hidrômetro da matrícula 442611-8, cavalete com o final 94, 

informação corroborada pelo comprovante juntado pela própria reclamante 

em Num. 13057939 – p. 2. Tecidas tais considerações, indene de dúvidas 

que o reclamante possui um débito perante a reclamada relativo à 

matrícula 425318-3 (cujo cavalete fica no mesmo imóvel), devendo 

proceder ao respectivo pagamento, circunstância que justifica o corte 

realizado e impõe a improcedência dos danos morais pugnados. Posto 

isso, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC. Sem custas e honorários, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000800-49.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN JHON AUTO CENTER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JONAS FREITAS LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000800-49.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ALAN JHON AUTO CENTER 

LTDA - ME REQUERIDO: JONAS FREITAS LIMA Vistos etc. Trata-se de 

ação de cobrança, sob a alegação de que o reclamado possui uma dívida 

no valor original de R$ 1.129,00 (incluso R$ 164,00 dos gastos com 

protesto), representada por ordens de serviços prestados ao reclamado, 

devidamente assinadas e protestadas. O reclamado, devidamente citado, 

não compareceu a audiência de conciliação. É o sucinto relatório, até 

mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. 

Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não 

compareceu à audiência de conciliação (Num. 13749278), apesar de 

citado e intimado (Num. 13709906), nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque a dívida está devidamente representada pelas ordens de 

serviços e instrumentos de protestos juntados com a inicial (Num. 1517916 

e 1517970). Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores 

comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de 

R$ 1.129,00 (mil, cento e vinte e nove reais), devidamente corrigidos e 

com juros legais a partir do vencimento estampado nos recibos de entrega 

dos boletos correlatos e/ou data do desembolso (despesas protesto). Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-42.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE VALQUIRIA BELLO (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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000298-42.2018.8.11.0040. REQUERENTE: SIMONE VALQUIRIA BELLO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante controverte 

fatura de recuperação de receita (decorrente de irregularidades na 

aferição do consumo), no valor de R$ 1.878,00, pugnando pela declaração 

da inexistência do débito, repetição de indébito e danos morais no patamar 

de R$ 15.000,00. A requerida, por sua vez, não compareceu à audiência 

de conciliação (Num. 13591131), todavia, apresentou contestação, 

defendendo a regularidade do débito, apresentando pedido contraposto 

(Num. 13628415). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, 

DECRETO a REVELIA da reclamada, ante a sua ausência da audiência de 

conciliação, apesar de intimada, nos termos do artigo 20, da Lei 9.099/95. 

Pois bem, em que pese a constatação de irregularidade no medidor do 

reclamante, certo é que, após a devida substituição do medidor (mês 

05/2017 – Num. 13628416 – p. 1-2), o consumo de energia elétrica do 

reclamante não sofreu alterações, mantendo-se no mesmo patamar do 

período recuperado, com picos de consumo em alguns meses (vide 

relatório de consumo de Num. 13628418), mostrando-se indevida a fatura 

de recuperação de consumo, nos termos do entendimento da Turma 

Recursal Única, do TJMT, a saber: EMENTA RECURSO INOMINADO. 

ENERGIA ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE 
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CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE 

IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE 

AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA CONSIDERADA PARCIALMENTE 

DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se 

constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de recuperá-lo, o 

consumo passa a ser menor do que o do período recuperado torna-se 

indevida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica. 

Recurso provido. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Quanto ao pedido de danos morais se 

verifica que, in casu, houve negativação do nome da autora, com o que 

são devidos danos morais. Sobre o tema: ESCRITÓRIO CONTÁBIL - 

RECUSA EM RECEBER CARTA DE CITAÇÃO - REVELIA - PRELIMINAR DE 

NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA - RECURSO IMPROVIDO. 1. A recusa 

do recebimento de carta de citação constitui má-fé, pois presume-se que a 

parte a ser citada tenha conhecimento do seu teor, caso contrário não 

teria motivo para recusar o seu recebimento, devendo, como forma de 

sanção, ser considerada como citada e aplicada todas as conseqüências 

legais. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor. 3. Se o consumidor comprova que pagou ao 

escritório que realiza serviços de despachante para que fosse 

regularizada a documentação de motocicleta junto ao órgão de transito e 

não sendo prestados os serviços contratados, devida é a restituição da 

quantia recebida, sob pena de restar configurado enriquecimento sem 

causa. 4. A sentença que decretou a revelia do Recorrente, bem como o 

condenou a restituir ao Recorrido a importância de R$ 1.000,00, 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. Sem condenação a título de honorários 

advocatícios pelo fato de o recorrido não ter advogado constituído. (TJMT 

– Terceira Câmara de Direito Privado. RI 2074/2012. Rel. Valmir Alaércio 

dos Santos, J. 02/10/2012, DJE 11/10/2012) Já no que tange ao quantum 

debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando o tempo em que a inscrição permaneceu no SERASA; 

considerando o valor da inscrição; considerando a inexistência de 

comprovação de que os fatos teriam desencadeado situações mais 

gravosas; considerando a capacidade financeira da reclamante e da 

reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e profilático da 

indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 3.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para DECLARAR a inexistência do débito 

identificado como recuperação de receita/consumo no valor de R$ 

1.878,00, condenando, ainda, a reclamada a pagar DANOS MORAIS a 

reclamante no 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 do evento danoso. Sem custas e 

honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-50.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NS CLINICA MEDICA DO SONO LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDIVANI PEREIRA SILVA OAB - MT0010235A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000194-50.2018.8.11.0040. REQUERENTE: NS CLINICA MEDICA DO 

SONO LTDA - ME REQUERIDO: WHITE MARTINS GASES INDUSTRIAIS 

LTDA Vistos etc. Trata-se de reclamação em que a reclamante requer a 

condenação da reclamada em danos morais e materiais, sob a alegação 

de que comprou produtos da reclamada, ficando a cargo desta o 

pagamento do frete, porém recebeu cobrança relativa ao frete, solicitando 

providências da reclamada, a qual se manteve inerte, culminando com a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Encaminhada carta de 

citação à reclamada, esta recusou seu recebimento, consoante AR de 

Num. 12837272. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Incialmente se constata 

que a reclamada recusou o recebimento da carta de citação encaminhada, 

consoante AR de Num. 12837272 e, consequentemente, não compareceu 

a audiência de conciliação designada. Em casos como o que se apresenta 

é de rigor o DECRETO da REVELIA da reclamada, nos termos do artigo 20, 

da Lei 9.099/95, consoante entendimento do TJMT, a saber: ESCRITÓRIO 

CONTÁBIL - RECUSA EM RECEBER CARTA DE CITAÇÃO - REVELIA - 

PRELIMINAR DE NULIDADE DE CITAÇÃO - REJEITADA - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. A recusa do recebimento de carta de citação constitui 

má-fé, pois presume-se que a parte a ser citada tenha conhecimento do 

seu teor, caso contrário não teria motivo para recusar o seu recebimento, 

devendo, como forma de sanção, ser considerada como citada e aplicada 

todas as conseqüências legais. 2. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. 3. Se o consumidor 

comprova que pagou ao escritório que realiza serviços de despachante 

para que fosse regularizada a documentação de motocicleta junto ao 

órgão de transito e não sendo prestados os serviços contratados, devida 

é a restituição da quantia recebida, sob pena de restar configurado 

enriquecimento sem causa. 4. A sentença que decretou a revelia do 

Recorrente, bem como o condenou a restituir ao Recorrido a importância 

de R$ 1.000,00, 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. Sem condenação a título de 

honorários advocatícios pelo fato de o recorrido não ter advogado 

constituído. (TJMT – Terceira Câmara de Direito Privado. RI 2074/2012. Rel. 

Valmir Alaércio dos Santos, J. 02/10/2012, DJE 11/10/2012) Com o decreto 

da revelia, reputam-se verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, até 

mesmo porque corroborados pelo arcabouço probatório produzido nos 

autos. Isso porque, a relação jurídica havida entre as partes está 

devidamente comprovada através dos e-mails e nota fiscal colacionados 

em Num. 11433303 e 11433310. Ademais, do e-mail constante em Num. 

11433303, constata-se que a gerente de negócios da reclamada 

encaminhou as condições da venda a ser entabulada pelas partes, na 

qual constou o frete como CIF (frete e seguro por conta do fornecedor), 

porém na nota fiscal correlata o frete constou por conta do destinatário 

(Num. 11433310 – p. 1 – campo “FRETE POR CONTA”), gerando o boleto 

em nome da reclamante, o qual, pela ausência de pagamento foi inscrito no 

SERASA. Veja-se que a reclamante entrou em contato com a reclamada a 

respeito do recebimento do boleto do frete, tendo esta respondido que 

sobre “o frete estou verificando o que pode ter acontecido e te informo” 

(Num. 11433303 – p. 3). Porém, ao que consta nenhuma providência foi 

tomada, ensejando a inclusão do nome da reclamante nos órgãos de 

proteção ao crédito, consoante extratos de Num. 11433335. Portanto, 

devidamente demonstrada a falha da reclamada, culminando com a 

responsabilidade em arcar com os danos decorrentes de sua desídia. 

Quanto aos danos materiais, verifica-se que a reclamante juntou o 

comprovante de pagamento do frete em questão (Num. 11433329), o que 

fez para que seu nome fosse excluído do rol dos maus pagadores, 

devendo ser restituída em tal montante (R$ 164,45), visto que a oferta dos 

produtos, via e-mail, foi no sentido de frete à cargo do fornecedor, a qual, 

nos termos do artigo 30, do CDC, integra o contrato entabulado que vier a 

celebrado, eis que obriga o fornecedor nos termos ofertados. Da mesma 

forma, quanto aos danos morais, constata-se que o nome da autora foi 

negativado em decorrência de débito indevido, consoante fundamentação 

supra. Sobre o tema, vejamos o entendimento do TJMT: RECURSO 

INOMINADO – INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS ÓRGÃOS E CADASTROS DE 

RESTRIÇÃO AO CRÉDITO – DANO MORAL IN RE IPSA – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO MAJORADO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – 

INCIDÊNCIA A PARTIR DO EVENTO DANOSO – ENTENDIMENTO 

SEDIMENTADO NO STJ – PRINCÍPIO DA HIERARQUIA JURISDICIONAL – 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1 - A jurisprudência 
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do e. Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que o dano moral, 

decorrente de inscrição ou manutenção irregular em cadastros de 

inadimplentes, configura-se in re ipsa, ou seja, é presumido e não carece 

de prova da sua existência. 2 – O montante fixado a título de danos morais 

deve servir para reparação do dano e repressão à conduta ilícita, razão 

por que a quantia estabelecida na sentença (R$ 4.000,00) deve ser 

majorada para R$ 7.500,00 (sete mil e quinhentos reais), visando atender 

a esses objetivos. 3 – Os juros moratórios fluem a partir do evento 

danoso, em caso de responsabilidade extracontratual, inclusive em se 

tratando de condenação por danos morais, conforme entendimento 

pacificado perante as Seções de Direito Civil do STJ (Rcl. 9658/SE, Rcl 

3.893/RJ e Rcl 6.111/GO). Nos termos da Súmula n. 362/STJ, “A correção 

monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a data do 

arbitramento”. 4 – Recurso conhecido e parcialmente provido. (TJMT - 

Turma Recursal Única. RI 104682020128110002/2013, J. 04/06/2013, DJE 

04/06/2013). Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no 

que tange ao quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. 

Deste modo, considerando que a reclamada se trata de pessoa jurídica 

que utiliza seu CNPJ para diversas transações diárias; considerando a 

inexistência de comprovação de que os fatos teriam desencadeado 

situações mais gravosas; considerando a capacidade financeira da 

reclamante e da reclamada; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

estabeleço o parâmetro da indenização em R$ 6.000,00, que entendo ser 

o mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, para CONDENAR a reclamada a pagar ao 

reclamante, a título de danos materiais o valor de R$ 164,45, os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros 

legais, a partir da data do desembolso (Súmula 54 do STJ), bem como 

danos morais, no montante 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 do evento 

danoso. Sem custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de 

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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-24.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIS MARQUES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIZIANE PADILHA DA SILVA OAB - MT0014834A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000144-24.2018.8.11.0040. REQUERENTE: ANDRE LUIS MARQUES DE 

LIMA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante 

controverte fatura de recuperação de receita/consumo (decorrente de 

irregularidades na aferição do consumo), no valor de R$ 515,97, 

pugnando pela declaração da inexistência de tal débito e danos morais. A 

requerida, por sua vez, pugna, preliminarmente, pela declaração da 

incompetência do juizado pela necessidade de produção de prova pericial, 

defendendo a regularidade do débito (Num. 13485554). É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO A PRELIMINAR de 

incompetência do Juizado Especial, agitada pela reclamada, eis que a 

solução da lide não depende de produção de prova pericial, eis que, o 

autor não controverte a existência da irregularidade no medidor, mas tão 

somente o valor exigido à título de recuperação de consumo. Nesta toada, 

da análise do conjunto probatório constante nos autos, verifica-se que a 

improcedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe. Isso porque, a 

forma de realização do cálculo para apuração do valor devido à título de 

recuperação de consumo não está ao talante do reclamante, tampouco da 

reclamada, possuindo expressa disposição na Resolução 

414/2010/ANEEL, os quais, foram devidamente observados pela 

reclamada. Sendo assim, verifica-se que a reclamada apurou o montante 

de 470 Kwh devidos pelo autor (Num. 13485557), ao passo que o autor 

defende ser devido o montante de 393 Kwh, quantidade que apurou 

depois de descontar os kwh pagos na fatura regular mensal, havendo, 

portanto, segundo o reclamante, diferença de 77 kwh. Ocorre, como 

sobredito, que essa não é a forma de apuração do valor devida à título de 

recuperação de consumo, a qual está devidamente disciplinada no artigo 

130, da Resolução 414/2010/ANEEL, sendo que não há possibilidade de 

desconto do valor pago na fatura regular de consumo, visto que o 

montante apurado à título de recuperação de consumo é exatamente 

aquele valor não registrado pela existência de irregularidade no medidor 

de consumo. Ademais, em que pese o autor indicar que o valor da 

recuperação de consumo atingiu o patamar de R$ 515,97, da análise da 

fatura controvertida é de fácil constatação que o valor da recuperação de 

consumo é de R$ 330,28 (mais impostos), visto que o valor de R$ 165,81 

se refere ao custo administrativo de inspeção realizada (Num. 13485557 – 

p. 1), devendo ser analisado o montante dos khw recuperados, consoante 

indicado acima. Todas essas considerações impõem a improcedência dos 

pedidos iniciais, devendo ser registrado que a inscrição do nome do autor 

nos órgãos de proteção ao crédito, consoante fundamentação supra, se 

deu de forma regular. Posto isso, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do 

NCPC, REVOGANDO a liminar deferida no alvorecer da demanda. Sem 

custas e honorários, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, mediante as cautelas de estilo. 

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

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002390-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA CARMEM DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002390-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: TEREZINHA CARMEM DA 

SILVA REQUERIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Atento à dispensa da anuência da parte reclamada (Lei nº 9.099/95, art. 

51, §1º), HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA da ação formulado pela 

parte autora (Num. 14274680), EXTINGUINDO o feito, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Isento de custas e honorários (Lei n. 9.099/95, art. 55). 

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

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004018-51.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS NOGUEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERCIO ERNO KETZER OAB - MT0005072A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1004018-51.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: HIDRAULICA PEDRINHO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: JOSE CARLOS NOGUEIRA Vistos etc. Trata-se de ação 

de cobrança, sob a alegação de que o reclamado possui uma dívida no 

valor original de R$ 7.535,00. O reclamado apresentou contestação em 

Num. 13101312, arguindo ilegitimidade ativa para propor ação no Juizado 

Especial; inexistência de título executivo e excesso de execução. É o 
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sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, deve ser registrado que este 

Juízo, de plano, constatou a inexistência de título com força executiva, 

tanto que prolatou o comando judicial de Num. 11029642, recebendo o 

feito como reclamação. Nesta toada, resta prejudicada a preliminar de 

inexistência de título executivo. Da mesma forma, a preliminar de 

ilegitimidade da reclamante para litigar no Juizado Especial deve ser 

RECHAÇADA, eis que, consoante documento de Num. 9324118, a 

reclamante é enquadrada como EPP (Empresa de Pequeno Porte), 

amoldando-se, portanto, ao disposto no artigo 8º, §1º, inciso II, da Lei 

9.099/95. Quanto ao mérito, constata-se que o reclamado não contesta a 

existência da dívida, insurgindo-se somente com relação à forma de 

atualização do débito, circunstância que restará sanada com a prolação 

deste comando judicial, no qual se fixará os moldes de incidência dos 

consectários legais ao débito discutido. Tecidas tais considerações, a 

procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo 

desnecessários maiores comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do art. 487, I, do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a 

reclamante o valor de R$ 7.535,00 (sete mil, quinhentos e trinta e cinco 

reais), devidamente corrigidos e com juros legais a partir do vencimento. 

Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002562-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RITTER DE SOUZA & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO JOSE GEHLEN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002562-03.2016.8.11.0040. REQUERENTE: RITTER DE SOUZA & CIA 

LTDA - ME REQUERIDO: ALESSANDRO JOSE GEHLEN Vistos etc. Trata-se 

de ação de cobrança, sob a alegação de que a reclamada possui uma 

dívida no valor de R$ 3.598,00, representada por dois cheques, os quais 

foram devolvidos por ausência de provisão de fundos. O reclamado, 

devidamente citado, não compareceu a audiência de conciliação. É o 

sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA do 

reclamado, eis que não compareceu à audiência de conciliação (Num. 

4935675), apesar de citado e intimado (Num. 5508455), nos termos do 

artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque a dívida está devidamente representada 

por cheques emitidos pelo reclamado, consoante cártulas juntadas em 

Num. 3245629 – 2-5. Tecidas tais considerações, a procedência dos 

pedidos iniciais é medida que se impõe, sendo desnecessários maiores 

comentários a respeito. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os 

pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, 

do NCPC, para CONDENAR o reclamado a pagar a reclamante o valor de 

R$ 3.598,00, devidamente corrigidos a partir da data da emissão dos 

cheques de Num. 3245629 e com juros legais a partir da primeira 

apresentação, nos termos do entendimento pacificado pelo STJ, via 

Recurso Repetitivo nº 1556834/SP. Sem honorários e custas (Lei n.º 

9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001908-16.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANA ROMANO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DOUGLAS VIEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JORGE YASSUDA OAB - MT0008875A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1001908-16.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MARIANA ROMANO DE 

PAULA REQUERIDO: DOUGLAS VIEIRA Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais e morais decorrentes de acidente de 

trânsito, sob a alegação de que foi atingida pelo veículo do reclamado que 

adentrou na preferencial sem as cautelas necessárias. O reclamado 

arguiu, preliminarmente, ilegitimidade ativa e inépcia da petição inicial. No 

mérito, rechaçou os argumentos da autora, defendendo a existência de 

culpa da vítima e, subsidiariamente, culpa concorrente, impugnando o valor 

dos danos alegados. É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, 

nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, REJEITO 

a preliminar de ilegitimidade ativa da requerente, visto que não é requisito 

para a reparação dos danos sofridos a comprovação da propriedade da 

motocicleta, visto que o autor não nega que a reclamante era a condutora 

da motocicleta envolvida no sinistro, informação, inclusive, corroborada 

pelas testemunhas inquiridas em audiência. Da mesma forma, RECHAÇO a 

preliminar de inépcia da inicial, visto que a autora colacionou aos autos os 

documentos que dispunha para comprovar suas alegações, não havendo 

disposição legal para juntada de qualquer documento específico, 

levando-se em consideração a natureza da ação, que pudesse ensejar o 

reconhecimento da inépcia por ausência de documento obrigatório. Pois 

bem, da análise acurada do arcabouço probatório produzido nos autos, 

constata-se que assiste razão à autora. Isso porque, no que toca a culpa 

pelo abalroamento indicado na inicial, ficou demonstrado que esta deve 

ser imputada ao requerido, na exata medida em que suas ações foram 

causa determinante ao sinistro, notadamente porque o réu confirma que 

realizou retorno na pista de rolamento e que não enxergou a reclamante 

pelo retrovisor ao realizar tal conversão. Ato contínuo, atribui tal 

circunstância (não visualizar a reclamante) ao fato dela estar em alta 

velocidade, o que não restou demonstrado nos autos. Sobre a realização 

de retorno na pista, assim determina o Código de Trânsito Brasileiro: Art. 

39. Nas vias urbanas, a operação de retorno deverá ser feita nos locais 

para isto determinados, quer por meio de sinalização, quer pela existência 

de locais apropriados, ou, ainda, em outros locais que ofereçam 

condições de segurança e fluidez, observadas as características da via, 

do veículo, das condições meteorológicas e da movimentação de 

pedestres e ciclistas. Sendo assim, verifica-se que as operações de 

retorno exigem do motorista atenção redobrada, sendo indicadas, a priori, 

em locais para isto determinados e, na falta deste, em locais que ofereçam 

condições de segurança e fluidez, observando-se as características da 

via, do veículo e movimentação de pedestres e ciclistas. Não há 

informação nos autos que indiquem que o local onde o reclamado realizou 

o retorno era adequado para tanto, então este deveria ter adotado todas 

as cautelas necessárias, sendo que afirmou em sua contestação que não 

teria visualizado a motocicleta da autora se aproximando, atribuindo tal 

circunstância a uma suposta alta velocidade, a qual, como sobredito, não 

restou, minimente que seja, demonstrada nos autos. Por fim, o fato de a 

autora não possuir carteira nacional de habilitação não é excludente de 

responsabilidade, nos termos da remansosa jurisprudência sobre o tema. 

Portanto, demonstrada a culpa do reclamado pelo sinistro, passemos à 

quantificação dos danos. No que toca aos danos materiais, entendo pela 

procedência, tendo em vista que a autora juntou três orçamentos de locais 

diferentes que indicam as peças avariadas e que necessitavam de 

substituição. Quanto a insurgência do reclamado de que a autora teria 

gasto somente o valor de R$ 366,40, consoante ordem de serviço juntada 

em Num. 13174541, verifica-se que a testemunha Maique, que atendeu a 

autora na Moto Ideal quando esta levou a motocicleta para conserto, 

registrou em seu depoimento que a reclamante procedeu ao conserto 

parcial de sua motocicleta, consoante ordem de serviço, mas os danos 

totais nela existentes são aqueles indicados no orçamento de Num. 

1981954 (Num. 13898446). Ademais, ambas as testemunhas inquiridas 

registraram que a motocicleta da autora era nova e ficou bastante 

avariada no sinistro (Num. 13898446 e 13898455). Sendo assim, de rigor o 

ressarcimento do valor de R$ 1.189,05, visto que este é o montante 

correspondente aos danos materiais causados na motocicleta da autora 

por ocasião do sinistro. No mais, no que diz com os danos morais, é 

sabido que a mera ocorrência de acidente de trânsito não é suficiente 

para ensejá-los. No caso em comento, porém, está comprovado que a 

reclamante sofreu lesão corporal, consistente em deslocamento de bacia, 

conforme demonstram os encaminhamentos médicos de Num. 1981980, p. 

1-2. A culpa do condutor da reclamada, a existência de lesão, com 

privação das atividades habituais pelo prazo de quinze dias, consoante 
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atestado médico de Num. 1981980 – p. 3, são circunstâncias que ensejam 

o dano moral, pois atingem a esfera psíquica da vítima de forma 

substancial. Sobre o tema, o entendimento do TJMT: RECLAMAÇÃO - 

INDENIZATÓRIA - LESÃO CORPORAL - DANO MORAL E MATERIAL - 

AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - EXIGIBILIDADE DE 

CONDUTA DIVERSA - PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E 

PROPROCIONALIDADE RESPEITADOS - RECURSO CONHECIDO E 

IMPROVIDO. (TJMT – Órgão Especial. RI 3152/2009. Rel. Serly Marcondes 

Alves, J. 26/08/2009, DJE 01/10/2009) Sendo assim, devida a reparação 

por danos morais. Já no que tange ao quantum debeatur, algumas 

considerações devem ser feitas. Deste modo, considerando a intensidade 

das lesões (deslocamento de bacia); considerando o tempo que a autora 

ficou em repouso, devidamente comprovado nos autos, 15 dias (Num. 

1981980 – p. 3); considerando a inexistência de comprovação de 

consequências mais gravosas, considerando a capacidade financeira do 

requerente e do requerido; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

fixo o montante pleiteado no patamar de R$ 5.000,00 que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Posto isso, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos 

termos do artigo 487, I, do NCPC, CONDENANDO o reclamado ao 

pagamento de DANOS MATERIAIS a reclamante no montante de R$ 

1.189,05 (mil, cento e oitenta e nove reais e cinco centavos), os quais 

devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e acrescidos de juros 

legais a partir da data do desembolso/efetivo prejuízo, bem como DANOS 

MORAIS no montante de R$ 5.000,00 (cinco 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 do evento danoso. Sem 

honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000159-90.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RIBEIRO (REQUERENTE)

SIRLEY MACHADO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER SANSO SAGAIS OAB - MT23348/O-O (ADVOGADO)

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1000159-90.2018.8.11.0040. REQUERENTE: PAULO RIBEIRO, SIRLEY 

MACHADO RIBEIRO REQUERIDO: MAURO Vistos etc. Trata-se de ação de 

indenização por danos materiais decorrentes de acidente de trânsito, sob 

a alegação de que foi atingido pelo veículo reclamado que não adotou as 

cautelas legais, fazendo conversão à esquerda, evadindo-se do local, 

causando-lhe diversos danos materiais e morais. O reclamado, 

devidamente citado (Num. 13405824), não compareceu a audiência de 

conciliação designada (Num. 13549487). É o sucinto relatório, até mesmo 

porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. 

Inicialmente, determino a imediata retificação do registro do presente feito 

para constar como parte reclamada: MAURO CÉSAR MOREIRA MENDES, 

nos termos da certidão do Oficial de Justiça de Num. 13405824. No mais, 

DECRETO a REVELIA do reclamado, eis que não compareceu à audiência 

de conciliação, apesar de intimado, nos termos do artigo 20, da Lei 

9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

mesmo porque o arcabouço probatório constante nos autos indica a 

necessidade de acolhimento parcial dos pleitos autorais. Isso porque, no 

que toca a culpa pelo abalroamento indicado na inicial, ficou demonstrado 

que esta deve ser imputada ao reclamado, na exata medida em que os 

Policiais Militares que atenderam a ocorrência indicaram na narrativa do 

Boletim de Ocorrência correlato (Num. 11398741) que, segundo as 

pessoas que se encontravam no local do sinistro, o acidente teria ocorrido 

porque o condutor do veículo não visualizou a motocicleta e realizou 

conversão à esquerda para adentrar na Rua São Lucas, abalroando na 

motocicleta dos reclamantes, evadindo-se do local, sem prestar socorro 

às vítimas. Veja-se que tal narrativa dos Policiais Militares se deu com 

base nos depoimentos colhidos no local da ocorrência, sem qualquer 

interferência dos reclamantes ou reclamado, visto que os reclamantes já 

haviam sido encaminhados pelo corpo de bombeiros ao hospital e o 

reclamado não estava no local, pois havia se evadido. Ademais, em 

análise via Google Maps, observa-se que a Rua São Lucas é preferencial 

em relação à Rua das Hortênsias, existindo, inclusive placa indicativa da 

p r e f e r e n c i a l i d a d e  ( d i s p o n í v e l  e m : 

https://www.google.com.br/maps/@-12.5314059,-55.7409955,3a,75y,318

.97h,70.24t/data=!3m6!1e1!3m4!1sCD8qHhkk3q8xyOQUP5RSlQ!2e0!7i13312

!8i6656). Nestes termos, mostra-se crível a narrativa dos reclamantes. 

Definida a responsabilidade pelo sinistro, passemos à quantificação dos 

danos, tendo os reclamantes pugnado pela condenação do reclamado no 

valor de R$ 1.500,00 (conserto da motocicleta) e R$ 668,00 (ressonância 

magnética), totalizando R$ 2.168,00 à título de danos materiais. Nesta 

toada, constata-se que a autora juntou comprovante do montante 

necessário ao conserto do veículo envolvido no sinistro (Num. 11398656), 

bem como nota fiscal do valor da ressonância realizada pela requerente 

(Num. 13355933), demonstrando a existência de danos materiais no 

montante de R$ 2.168,00, montante que deve ser ressarcido. No mais, no 

que diz com os danos morais, é sabido que a mera ocorrência de acidente 

de trânsito não é suficiente para ensejá-los. No caso em comento, porém, 

está comprovado que os reclamantes sofreram lesão corporal, conforme 

demonstram os relatórios médicos e fotografias de Num. 11398660, 

11398662, 11398806 e 11398803. A culpa do condutor da reclamada, a 

existência de lesões graves, são circunstâncias que ensejam o dano 

moral, pois atingem a esfera psíquica da vítima de forma substancial. 

Sobre o tema, o entendimento do TJMT: RECLAMAÇÃO - INDENIZATÓRIA - 

LESÃO CORPORAL - DANO MORAL E MATERIAL - AUSÊNCIA DE 

EXCLUDENTE DE CULPABILIDADE - EXIGIBILIDADE DE CONDUTA DIVERSA 

- PRINCIPIO DA RAZOABILIDADE E PROPROCIONALIDADE RESPEITADOS - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. (TJMT – Órgão Especial. RI 

3152/2009. Rel. Serly Marcondes Alves, J. 26/08/2009, DJE 01/10/2009) 

Sendo assim, devida a reparação por danos morais. Já no que tange ao 

quantum debeatur, algumas considerações devem ser feitas. Deste modo, 

considerando a intensidade das lesões (fraturas, rompimento de 

ligamentos, cortes e escoriações); considerando que o reclamado não 

prestou socorro às vítimas; considerando a capacidade financeira do 

requerente e do requerido; considerando o caráter, também, preventivo e 

profilático da indenização por danos morais; considerando a vedação do 

enriquecimento sem causa, prevista no artigo 884 do CC/02; e 

considerando ainda os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

fixo o montante pleiteado no patamar de R$ 14.000,00 que entendo ser o 

mais justo e equânime ao caso. Por fim, quanto aos danos estéticos 

pugnados, verifica-se que, a míngua de prova contundente da existência 

de deformidade física permanente nas vítimas, não podem ser acolhidos. 

Posto isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, 

apenas para condenar o reclamado ao pagamento de DANOS MATERIAIS 

aos reclamantes no montante de R$ 2.168,00 (dois mil, cento e sessenta e 

oito reais), os quais devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC e 

acrescidos de juros legais, a partir da data do desembolso, bem como 

DANOS MORAIS no montante de R$ 14.000,00 (catorze 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 do evento 

danoso. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005886-64.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NANTES COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1005886-64.2017.8.11.0040. REQUERENTE: NANTES COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA - SEFAZ MT Vistos etc. Trata-se de reclamação para fins de 
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declaração de regularidade do domicílio comercial da reclamante e 

abstenção de suspensão do cadastro da empresa com base na exigência 

de baixa de uma das inscrições estaduais. Em sede de contestação o 

reclamado defendeu a regularidade da exigência que culminou com a 

possibilidade de suspensão do cadastro comercial da reclamante (Num. 

11560390). É o relatório. Decido. Pois bem, o cerne da questão é saber se 

a reclamante infringiu o contido nos artigos 24 e 35, da Portaria 

05/2014/MT, in verbis: Art. 24: Quando obrigatória a sua realização, nos 

termos dos incisos do § 11 do artigo 20, a vistoria tem por in loco objetivo 

verificar, conforme o caso: (...) II – a não ocupação e/ou instalação no 

endereço por outro estabelecimento, ressalvadas as hipóteses admitidas 

nesta portaria; Art. 35: Ressalvado o disposto nos §§ 7°, 8° e 8°-A do 

artigo 20, não será concedida inscrição no CCE/MT para estabelecimento 

em cujo endereço já se encontre inscrito e em atividade outro contribuinte. 

Nesta toada, verifica-se que o reclamado condicionou a renovação da 

inscrição da reclamante, sob a assertiva que funcionam no mesmo 

endereço duas empresas distintas, o que é vedado, consoante normativa 

supracitada. Porém, consoante ata notarial juntada em Num. 10751209, 

verifica-se que, apesar de estarem situadas no mesmo endereço, estão 

estabelecidas de forma INDIVIDUALIZADA, ou seja, separadas, sendo a 

reclamante na sala 03 e a Sertão Transportes na sala 03A. Tecidas tais 

considerações a procedência dos pedidos iniciais é medida que se impõe, 

pois não há qualquer vedação de que um ambiente seja separado por 

salas, nela funcionando empresas distintas, o que, aliás, é comum no 

setor comercial. Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido constante na 

inicial, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, a fim de declarar a 

regularidade do domicílio comercial da reclamante, CONFIRMANDO a liminar 

deferida no alvorecer da demanda. Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Sem reexame necessário, nos termos do 

artigo 11, da Lei 12.153/2009. Transitado em julgado, o que deverá ser 

certificado e não havendo requerimentos, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002698-29.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

UDIRLEI GONCALVES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELLIPE MAKARI MANFRIM OAB - SP343731 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002698-29.2018.8.11.0040. REQUERENTE: UDIRLEI GONCALVES DE 

ALMEIDA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Trata-se de reclamação em que o reclamante 

controverte fatura de recuperação de receita (decorrente de 

irregularidades na aferição do consumo), no valor de R$ 1.452,35, 

pugnando pela declaração da inexistência do débito e danos morais no 

patamar de R$ 15.000,00. A requerida, apesar de comparecer à audiência 

de conciliação (Num. 13996446), não apresentou contestação. É o sucinto 

relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, ante a ausência de apresentação de 

contestação pela reclamada, nos termos do Enunciado 74, do FONAJE, 

DECRETO a REVELIA dela, presumindo-se verdadeiros os fatos alegados 

na inicial. Isso porque, em que pese a constatação de irregularidade no 

medidor do reclamante, certo é que inexiste nos autos prova de que o 

consumo de energia elétrica do reclamante tenha sofrido alterações após 

a devida regularização, com o que se mostra indevida a fatura de 

recuperação de consumo, nos termos do entendimento da Turma Recursal 

Única, do TJMT, a saber: EMENTA RECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. 

RECONHECIDA A NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PROVA PERICIAL. 

PROVAS EXISTENTES NOS AUTOS SUFICIENTES PARA O DESFECHO DA 

DEMANDA. SENTENÇA ANULADA. QUESTÃO EXCLUSIVAMENTE DE 

DIREITO. APLICAÇÃO DO ARTIGO 1.013, § 3º, I CPC. RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO. ALEGAÇÃO DE DESVIO NO RAMAL DE ENTRADA QUE 

IMPEDIA O CORRETO REGISTRO DA ENERGIA CONSUMIDA. AUSÊNCIA DE 

PROVA QUE APÓS A SOLUÇÃO DO PROBLEMA NO MEDIDOR HOUVE 

AUMENTO CONSIDERÁVEL PARA JUSTIFICAR A EMISSÃO DA FATURA 

EVENTUAL QUESTIONADA. CONTA CONSIDERADA PARCIALMENTE 

DEVIDA. RECURSO PROVIDO.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, decorrentes de falha na 

prestação do serviço, baseada na teoria do risco do negócio. Se 

constatada a irregularidade no medidor, todavia, depois de recuperá-lo, o 

consumo passa a ser menor do que o do período recuperado torna-se 

indevida a diferença cobrada pela concessionária de energia elétrica. 

Recurso provido. (TJMT – Turma Recursal Única. RI 

1000171-98.2017.8.11.0021. Relator: Valmir Alaércio dos Santos, J. 

26/03/2018, DJE 27/03/2018) Com relação ao pedido de danos morais se 

verifica que, in casu, inexistiu a suspensão do fornecimento de energia 

elétrica, com o que não há que se falar em danos morais, visto que a mera 

emissão da fatura não enseja tal reparação. Sobre o tema: E M E N T A 

RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL POR NECESSIDADE DE PERÍCIA 

NÃO ACOLHIDA. FATURA EVENTUAL QUESTIONADA. DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DO DÉBITO. POSSIBILIDADE. SIMPLES COBRANÇA. DANO 

MORAL AFASTADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Não é 

complexa e tampouco exige a realização de prova pericial para o deslinde 

da causa, se as provas existentes são suficientes para o julgamento da 

questão, não se esquecendo de que concessionária possui condições 

técnicas para a realização da prova desejada. Preliminar não acolhida. Se 

a concessionaria de energia elétrica não comprova que em razão da 

suposta irregularidade no consumo, este foi registrado a menor, posto que 

após a regularização o consumo não sofreu grandes alterações, deve ser 

considerada indevida a fatura eventual emitida com objetivo de recuperar 

energia supostamente consumida e não registrada. A mera cobrança de 

fatura eventual de recuperação de consumo, sem a suspensão do 

fornecimento em razão da inadimplência, não é fato suficiente para gerar o 

dever de indenizar a título de dano moral. O dano moral passível de 

indenização é aquele que acarreta sofrimento além do normal e não 

simples dissabores decorrentes de divergências de informações que 

casualmente podem ocorrer nas relações comerciais. (TJMT - Turma 

Recursal Única. RI 1000905-44.2017.8.11.0055. Rel. Valmir Alaércio dos 

Santos, J. 15/03/2018, DJE 19/03/2018) Todas essas considerações 

indicam a necessidade de parcial procedência dos pedidos iniciais. Posto 

isso, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, do NCPC, apenas 

para DECLARAR a inexistência do débito identificado como recuperação 

de receita/consumo no valor de R$ 1.452,35. Sem custas e honorários, 

nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95. Com o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002740-15.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS AGRICOLA LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUSIMARA RIBEIRO SILVA OAB - MT0012663A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002740-15.2017.8.11.0040. AUTOR: AGROMEQ INDUSTRIA DE PECAS 

AGRICOLA LTDA - ME RÉU: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. 

Trata-se de ação declaratória de nulidade de ato administrativo de 

exclusão do Simples Nacional e declaração de quitação de crédito 

tributário no valor de R$ 368,16. O reclamado, em sede de contestação, 

defendeu a regularidade do ato administrativo atacado, não 

controvertendo a quitação alegada (Num. 4541646). É o sucinto relatório, 

até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei nº. 

9.099/95. Decido. Direto ao ponto, da análise acurada dos autos, 

constata-se que assiste razão à reclamante. Isso porque, verifica-se que 

a notificação de exclusão do Simples Nacional, indicou a existência de 

duas irregularidades, consistente em débitos junto ao Fisco Estadual, a 

saber: ICMS no valor de R$ 368,16, referência junho/2014 e ICMS 
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Estimativa no valor de R$ 6.582,08, referência outubro/2012 (Num. 

8035939). Pois bem, o débito no valor de R$ 368,16, encontra-se quitado, 

consoante quitação lançada no próprio portal da Secretaria de Estado de 

Fazenda (Num. 8035790 – p. 1), bem como comprovantes de pagamentos 

de Num. 8036100 e 8036135, sendo oportuno registrar que tais 

pagamentos foram realizados à época do vencimento (ano de 2014). 

Ademais, o reclamado não controverteu a quitação alegada. Já o débito no 

valor de R$ 6.582,08, encontra-se com a exigibilidade suspensa, nos 

termos da decisão de admissibilidade de impugnação ao crédito tributário, 

lançada no procedimento administrativo nº. 5137226/2016 (Num. 8035767, 

8035817 e 8035863). Portanto, não poderia o fisco estadual proceder a 

exclusão da reclamante do Simples Nacional, sob a assertiva de 

existência de débitos, visto que um deles foi quitado tempestivamente e o 

remanescente está sendo discutido na via administrativa, com suspensão 

da exigibilidade deferida pelo próprio reclamado, através da Secretaria de 

Estado de Fazenda. Nestes termos, a procedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe. Posto isso, e sem maiores delongas, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais, fazendo-o, COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do NCPC, para DECLARAR a 

NULIDADE do ato administrativo que excluiu a reclamante do Simples 

Nacional, pela existência dos débitos indicados no Anexo 1, da Notificação 

260325/1627/68/2016 (Num. 8035939 – p. 2), RECONHECENDO, ainda, a 

QUITAÇÃO do crédito tributário de ICMS Substituição Tributária, no valor 

de R$ 368,16, período de referência Jun-2014, CONFIRMANDO a LIMINAR 

deferida no alvorecer da demanda. Sem custas e honorários, nos termos 

do artigo 55, da Lei 9.099/95. Sem reexame necessário, nos termos do 

artigo 11, da Lei 12.153/2009. Com o trânsito em julgado, arquive-se, 

mediante as cautelas de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002108-86.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE MEES NICOLODI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEFERSON ALEX SALVIATO OAB - SP0236655A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002108-86.2017.8.11.0040. REQUERENTE: FELIPE MEES NICOLODI 

REQUERIDO: RODOBENS COMERCIO E LOCACAO DE VEICULOS LTDA. 

Vistos etc. Trata-se de reclamação, sob a arguição de que houve falhas 

na prestação de serviços da reclamada, circunstância que culminou em 

danos materiais e morais. A reclamada, em sede de contestação, arguiu 

preliminar de ilegitimidade passiva e incompetência do Juizado Especial. No 

mérito, defendeu que as peças avariadas não foram cobertas pela 

garantia, visto que o problema decorreu de desgaste natural (Num. 

10330447). Em sede de audiência de instrução foi tomado o depoimento 

pessoal do reclamante, bem como inquiridas duas testemunhas (Num. 

12766905). É o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Direto ao ponto, com 

relação às preliminares arguidas, considerando o princípio da primazia das 

decisões de mérito (artigo 488, do NCPC), deixo de apreciá-las, passando 

à análise do mérito. Pois bem, ficou devidamente comprovado nos autos 

que os problemas existentes no veículo do autor não derivaram de 

defeitos de fábrica, mas sim de desgaste natural devido ao uso, assertiva 

corroborada pela testemunha do próprio reclamante, mecânico que 

procedeu ao conserto do veículo, após ele retirá-lo das dependências da 

ré, a qual foi incisiva ao indicar que os problemas constatados eram 

decorrentes de desgaste natural, sendo comuns pela utilização do veículo. 

Portanto, resta afastada qualquer responsabilidade da reclamada em 

proceder aos reparos sem custos ao reclamante, mediante 

disponibilização de garantia do produto, eis que não comprovada as 

hipóteses garantidoras de tal benefício (defeito de fabricação). Da mesma 

forma, quanto à alegada falha na prestação de serviços de substituição 

de peças, do arcabouço probatório se verifica a improcedência de tais 

alegações. Isso porque, não há qualquer prova nos autos no sentido de 

que o mesmo serviço realizado pela reclamada foi refeito por outra oficina, 

em razão de possuir vícios, sendo de fácil constatação que não há 

similitude entre os serviços realizados pela reclamada e a segunda oficina 

escolhida pelo autor (Atacadão), consoante descrição dos serviços 

realizados e peças de serviços constantes nas ordens de serviços de 

Num. 6731483, 6731497, 6731514 e 6731522, emitidas pela reclamada, e 

as notas fiscais e documentos de Num. 6731614, 6731624, 6731637, 

6731651, 6731656, 6731667 e 6731678. Ademais, supondo que houvesse 

falha na prestação de serviços, o procedimento a ser adotado pelo 

consumidor seria aquele descrito no artigo 18, do Código de Defesa do 

Consumidor, o que, ao que parece, não foi adotado pelo reclamante. In 

casu, o próprio reclamante indicou em seu depoimento que toda a celeuma 

surgiu porque ele teria deixado a caminhonete em um primeiro momento na 

sede da reclamada, a qual realizou diversos reparos (ao que consta nas 

notas fiscais, nos freios amortecedores, troca de óleo, lavagem), porém, 

apesar de ter reclamado de problemas na barra de direção, tal problema 

não foi sanado. Ato contínuo, após a retirada da caminhonete, esta 

continuou apresentando problemas na barra de direção, com o que deixou 

a caminhonete novamente na reclamada, quando constataram um 

problema na barra de direção (decorrente de desgaste natural), porém, 

optou por fazer o serviço em outro lugar pela insatisfação pelo fato de o 

problema não ter sido constatado na primeira oportunidade (depoimento 

pessoal de Num. 12766967). Veja-se que não há provas nos autos de que 

foi substituída qualquer peça da barra de direção na primeira oportunidade 

em que a caminhonete foi deixada na sede da reclamada para reparos, 

não constando tal descrição nas notas fiscais de Num. 6731589 e 

6731604, relativos aos serviços prestados ao reclamante em tal 

oportunidade. Na segunda oportunidade em que o autor deixou seu veículo 

na sede da reclamada é que foram constatados problemas na barra de 

direção, porém, consoante descrito no documento juntado pelo autor de 

Num. 6731522, o problema constatado não foi reparado a pedido do 

proprietário (reclamante), o que foi corroborado por ele em sede de 

depoimento pessoal (Num. 12766967). Portanto, inexiste prova nos autos 

de que tenha havido falhas na prestação dos serviços pela reclamada, 

notadamente no que toca ao vício constatado na barra de direção, visto 

que, consoante comprovado nos autos, não foi realizado, pela reclamada, 

nenhuma prestação de serviços desta natureza à pedido do próprio 

reclamante. Supondo que a falha na prestação de serviços decorresse do 

fato de a reclamada não ter constatado, na primeira oportunidade, a falha 

na barra de direção, o que teria exposto o reclamante a sérios riscos, 

certo é que os danos morais e materiais não podem decorrer de 

suposições, ilações, conjecturas, mas sim de fatos concretos que, 

ocorridos, causem danos de ordem material ou moral indenizáveis. In 

casu, o próprio reclamante indicou em seu depoimento que não suportou 

quaisquer danos com a ausência de diagnóstico do problema na barra de 

direção, na primeira oportunidade em que deixou o veículo na sede da 

reclamada. Tecidas tais considerações, a improcedência dos pedidos 

iniciais é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido inicial, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, I, 

do NCPC. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, art. 55). Com o 

trânsito em julgado, arquive-se, sem prejuízo de desarquivamento 

posterior, a pedido das partes. Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002165-07.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAPEM EMBALAGEM LTDA - EPP (REQUERIDO)

MADARRO COMERCIAL DE COSMETICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1002165-07.2017.8.11.0040. REQUERENTE: LUCAS DOS SANTOS 

REQUERIDO: MAPEM EMBALAGEM LTDA - EPP, MADARRO COMERCIAL 

DE COSMETICOS LTDA - ME Vistos etc. Trata-se de reclamação visando a 

declaração de inexistência dos débitos protestados pelas reclamadas, sob 

a alegação de que o reclamante não possui qualquer relação jurídica com 

estas, sendo vítima de fraude. A reclamada Madarro, devidamente citada e 

intimada (Num. 7925947), não compareceu à audiência de conciliação 

(Num. 9404467). A reclamada Mapem, citada, entabulou acordo com o 
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reclamante (Num. 9359826), devidamente homologado (Num. 13205139). É 

o sucinto relatório, até mesmo porque dispensado, nos termos do artigo 

38, da Lei nº. 9.099/95. Decido. Inicialmente, DECRETO a REVELIA da 

reclamada Madarro, eis que não compareceu à audiência de conciliação 

(Num. 9404467), apesar de citada e intimada (Num. 7925947), nos termos 

do artigo 20, da Lei 9.099/95, reputando verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, até mesmo porque corroborados pelas provas constantes 

no feito, no sentido de que, reiteradamente, o reclamante é vítima de 

terceiros que se utilizam de seu CPF (clonado) para realizar operações, 

i n a d i m p l i n d o - a s .  V e j a - s e  q u e  n o  b o j o  d o s  a u t o s 

8010956-79.2013.8.11.0040, os reclamados (Bradesco, Banco do Brasil, 

Santander e Telefônica), reconheceram que o negócio jurídico entabulado 

em nome do autor foi objeto de fraude praticada por terceiros. Da mesma 

forma, consoante indicado pela Defensoria Pública, até mesmo uma 

empresa teria sido aberta em nome do reclamante, ensejando providências 

de tal órgão para cessar as irregularidades. Por fim, veja-se que a 

reclamada Mapem realizou acordo com o reclamante, no qual concorda 

com a anulação dos títulos que ensejaram as negativações, indicando que 

aquele nada lhe deve (Num. 9359826), reforçando a narrativa constante 

na inicial. Tecidas tais considerações, a procedência dos pedidos iniciais é 

medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos 

iniciais, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, I, do NCPC, 

para DECLARAR a INEXISTÊNCIA dos seguintes títulos: a) Cheque – 

número do título 000032, com vencimento em 10/03/2013, no valor de 

R$1.994,00; b) Cheque – número do título 000033, com vencimento em 

10/04/2013, no valor de R$1.994,00; c) Cheque – número do título 000027, 

com vencimento em 13/12/2012, no valor de R$1.170,00; d) Cheque – 

número do título 000024, com vencimento em 20/02/2013, no valor de 

R$1.264,00; e) Cheque – número do título 000031, com vencimento em 

10/02/2013, no valor de R$1.994,00; f) Cheque – número do título 000025, 

com vencimento em 20/03/2013, no valor de R$1.264,00; g) Cheque – 

número do título 000028, com vencimento em 13/12/2012, no valor de 

R$1.170,00; h) Cheque – número do título 000023, com vencimento em 

20/01/2013, no valor de R$1.260,00; i) Cheque – número do título 000029, 

com vencimento em 13/12/2012, no valor de R$1.170,00, CONFIRMANDO a 

LIMINAR deferida neste feito. Sem honorários e custas (Lei n.º 9.099/95, 

art. 55). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, 

oficiem-se às Serventias Extrajudiciais correspondentes, determinando a 

imediata exclusão dos protestos lavrados com base nos títulos acima 

indicados, arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010648-38.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CAIRON HENRIQUE LIMA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010648-38.2016.8.11.0040. REQUERENTE: CAIRON HENRIQUE LIMA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. 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 RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, já com o cálculo das 

custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido o art. 467 da CNGC, 

em caso de inadimplemento das custas processuais, arquive-se. Às 

providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010661-37.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMAR KONJA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL ARAUJO SCARDELAI OAB - MT0018894A (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)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010661-37.2016.8.11.0040. REQUERENTE: ROSIMAR KONJA 

REQUERIDO: EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE 

TELECOMUNICACOES S.A. Vistos etc. Em que pese a arguição da 

reclamante, no sentido de que recebera a intimação para a audiência em 

data posterior à sua realização, certo é que o Oficial de Justiça, dotado de 

fé pública, certificou a intimação dela em 13/02/2017 (Num. 5782223), ou 

seja, dois dias antes da realização da audiência de conciliação 

(15/02/2017), motivo pelo qual indefiro o pedido de Num. 5853084. 

Portanto, 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 RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Custas pela parte reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e 

Enunciado 28 do FONAJE). Publique-se. Registre-se. Intime-se o polo ativo, 

já com o cálculo das custas a pagar. Com o trânsito em julgado, cumprido 

o art. 467 da CNGC, em caso de inadimplemento das custas processuais, 

arquive-se. Às providências.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010595-57.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MATEUS RODRIGUES 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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

8010595-57.2016.8.11.0040. REQUERENTE: MATEUS RODRIGUES DOS 

SANTOS REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. A parte reclamante alterou 

seu endereço sem comunicar ao juízo (ID 4532537), de modo que sua 

intimação para a audiência de conciliação deve ser tida por eficaz (Lei n. 

9.099, art. 19, § 2º). Sendo assim, a parte reclamante, injustificadamente, 

não compareceu à audiência de conciliação (Num. 4804142), razão pela 

qual, com fundamento no art. 51, I, da Lei nº 9.099/95, JULGO EXTINTO 

este processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Custas pela parte 

reclamante (Lei n.º 9.099/95, art. 51, §2º, e Enunciado 28 do FONAJE). 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em julgado, arquive-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003750-31.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT0008196A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Banco do Brasil S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1003750-31.2016.8.11.0040. REQUERENTE: NERI RODRIGUES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL S/A Vistos etc. A executada informou a 
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quitação do débito excutido (Num. 13742131 ). Posto isso, JULGO 

EXTINTO o feito, com fundamento no art. 924, II, do NCPC. Sem custas e 

honorários. Com o trânsito em julgado, proceda-se com a transferência 

dos valores depositados ao exequente. Após, arquive-se. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Às providências.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90362 Nr: 1946-84.2012.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARINETE DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): MARINETE DE MEDEIROS, Rg: 

230167320021, Filiação: Lindalva Ou Alaíde da Luz Medeiros e de Dionizio 

da Silva, data de nascimento: 12/12/1977, brasileiro(a), natural de Poção 

de Pedra-MA. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia para o fim 

de ABSOLVER a ré Marinete da Luz Medeiros, devidamente qualificado, 

das acusações da prática dos delitos de tráfico e associação criminosa 

para o tráfico [art. 33 e art. 35 da Lei n.º 11.343/2006], com supedâneo no 

art. 386, incisos V e VII do Código de Processo Penal.Oficie-se os autos 

Código 78866 da comarca de Feliz Natal/MT, com cópia desta 

sentença.Após o trânsito em julgado do presente veredicto, procedam-se 

às anotações de praxe e baixas necessárias. Determino que o Cartório 

faça as comunicações de estilo, sobretudo para os Institutos de 

Identificação [art. 809, inciso VI do Código de Processo Penal].Publique-se. 

Registre-se. Intime-se.Sorriso/MT, 26 de fevereiro de 2018. Emanuelle 

Chiaradia Navarro Mano,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, Carlos Eugênio Comelli, 

digitei.

Sorriso, 02 de agosto de 2018

Claudete Scatolin Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 191025 Nr: 4726-84.2018.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURICIO DA SILVA NETO, THIAGO 

HENRIQUE ALVES CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ALBERTO KOCH - 

OAB:30428-PR, CEZAR VIANA LUCENA - OAB:19417/O

 Código nº. 191025

Vistos etc.

Analisando os autos, verifica-se que os fatos narrados na denúncia estão 

de acordo com as provas colhidas no Inquérito Policial, não existindo 

qualquer das hipóteses previstas nos incisos I, II e III do artigo 395 do CPP, 

pelo que foi a denuncia devidamente recebida às fls. 81/82 restando 

superada tal fase.

 Considerando as alegações das Defesas sem quaisquer matérias 

preliminares, designo Audiência de Instrução para oitiva das testemunhas 

de Acusação e Defesa e interrogatórios dos réus para o dia 07 de agosto 

de 2018, às 14h00m.

Intimem-se os acusados, bem como seus Ilustres Advogados.

Ciência ao MP.

Intimem-se e/ou requisitem-se testemunhas arroladas às fls. 08, 90 e 105. 

Expeçam-se Carta Precatória para a oitiva das testemunhas que não 

residem nesta Comarca, se for o caso.

Expeça-se o necessário para o devido cumprimento.

Cumpra-se.

 Sorriso - MT, em 17 de julho de 2018.

Emanuelle Chiaradia Navarro Mano

Juíza de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Emanuelle Chiaradia Navarro

 Cod. Proc.: 118101 Nr: 8747-45.2014.811.0040

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GIOVAN DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070/MT, SHARLON WILIAN SCHMIDT - OAB:16178/MT

 Vistos, etc.

Considerando a manifestação do Parquet nas fls. 184/191, designo 

audiência de Instrução e Julgamento para o dia 04 de setembro de 2018, 

às 14h30min.

 Intimem-se e/ou requisitem-se as testemunhas e a vítima nos endereços 

de fl. 184/185. Expeça-se Carta Precatória para oitiva daquelas 

testemunhas que não residem nesta Comarca, se for o caso.

 Inobstante o teor da decisão de fl. 169, consigno que além de responder o 

executivo penal o acusado encontra-se preso na Comarca de Sinop, pelos 

autos de prisão em flagrante n°. 155896 da Comarca de Lucas do Rio 

Verde, restando prejudicada a referida decisão, em conformidade com o 

disposto no art. 89 da Lei 9.099/95.

 Consigno que o acusado encontra-se preso na Comarca de Sinop pelos 

autos n°. 155896 da Comarca de Lucas do Rio verde, conforme Folha de 

Antecedentes e extratos processuais em anexo, pelo que determino a 

expedição de Carta Precatória para aquela Comarca para intimação e 

interrogatório do acusado.

 Intime-se o acusado nos termos acima expostos, e seu Ilustre Advogado.

 Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285502 Nr: 13454-69.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIVANIA JESUS DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSOEFERSON MARCONDES DE SOUZA, 

GAMA HOME CENTER LTDA ME, BRADESCO SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE CAROLINE VIEIRA - 

OAB:24838/O, CELSO ROBERTO VIEIRA - OAB:MT 12.983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, EMENDAR 

a inicial no que tange ao valor da causa, incluindo os lucros cessantes, 

conforme a fundamentação anterior, sob pena de indeferimento e 

consequente extinção anômala, na forma do artigo 319, inciso V, do CPC, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279460 Nr: 8600-32.2018.811.0055

 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: WILSON PEREIRA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pablo Magno de Paula Gomes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Cortes - 

OAB:20381/O, MAURICIO MONTAGNER - OAB:20670/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GEISSI ELLEM TEIXEIRA 

PETRUNILIO - OAB:24936/0
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 Vistos.

Considerando o pedido contido à fl. 34/35, mormente porque sequer 

consta dos autos a comunicação formal do demandando, REDESIGNO a 

audiência de conciliação para o dia 13 de setembro de 2018, às 15h30min, 

a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro, nos 

termos da decisão de fls. 28.

INTIMEM-SE, inclusive, a parte demandada que constituiu advogado à fl.36.

INTIMEM-SE.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 118251 Nr: 8240-15.2009.811.0055

 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 FINASA BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUELI PEREIRA DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, FLAVIANO BELLINATI GARCIA PEREZ 

- OAB:24102-B/PR, HERTA DE OLIVEIRA MONTEIRO - OAB:73787/RS, 

SILMARA RUIZ MATSURA - OAB:OAB/MT9941-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fl. 162, a verdade é que, conforme certidão de 

óbito de fl. 144-verso, a demandada Sueli Pereira dos Reis faleceu.

Ademais, já fora promovida a sucessão “causa mortis”, inclusive, com a 

citação da herdeira (fl. 154).

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 162.

Diante da certidão de fl. 160, PROMOVA-SE a retificação do polo passivo 

para que passe a constar espólio de Sueli Pereira dos Reis, representado 

pela herdeira Thaisa Pereira dos Reis Bitenncourt.

 Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito, mormente para indicar o endereço para que seja 

cumprido o mandado de busca e apreensão e de citação do espólio.

Uma vez indicado, EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 142851 Nr: 2314-48.2012.811.0055

 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: APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS LTDA-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL COMERCIO E REP. LTDA-ME - SARTORI 

REPRESENTAÇÕES, BAKOF- INDUSTRIA E COMERCIO DE FIBERGLASS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SIDNEY BERTUCCI - 

OAB:4319-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO PAULO BERTANI - 

OAB:OAB/SC 11.947, JOSÉ MARCILIO DONEGÁ - OAB:3.079-A, 

Michele Alves Donegá Silveira - OAB:7467-0, Thiago Alves Donegá 

- OAB:12034

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in 

albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 224751 Nr: 14055-46.2016.811.0055

 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: JOSE BERNARDO DE SENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA COMERCIO DE MATERIAIS PARA 

CONSTRUÇÃO LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE MARIM DE 

OLIVEIRA - OAB:20003-O/MT, CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA MARQUES 

ANDRADE - OAB:17098, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in 

albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 226219 Nr: 15198-70.2016.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ALVES DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 96, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias 

para que a parte autora providencie o recolhimento da diligência do Oficial 

de Justiça, conforme certidão de fl. 85, para cumprimento do mandado 

expedido à fl. 84.

No mais, uma vez que o prazo concedido ultrapassa a data da audiência 

designada à fl. 92, REDESIGNO a solenidade para o dia 20 de setembro de 

2018, às 14h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções e 

Conflitos desta Comarca.

INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 243486 Nr: 11588-60.2017.811.0055

 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: DIEGO ROCHA IMOBILIARIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERLEY FERNANDES RIBEIRO, ALAN 

ZABOT ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITALO JORGE SILVEIRA LEITE - 

OAB:10074, MÉRILLY LAÍS SAVAN SOARES - OAB:21474/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ BERILO DOS SANTOS - 

OAB:3184/MT, JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS - OAB:7072/O, 

JULIANO HIGINO DA SILVA JÚNIOR - OAB:4045/MT, MARIANA 

CRESTANI PALMA - OAB:23.195, Naiara Cristina Tonetta - 
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OAB:24068/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT, WANESSA CORREIA FRANCHINI VIEIRA - 

OAB:10.907/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto tempestivamente o recurso de 

apelação às fls. 171/181 pela segunda parte requerida e o recurso de 

apelação de fls. 182/194 pela parte autora. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007 e diante da vigência do Código de Processo 

Civil/2015, intimo os advogados das partes, para que apresentem as 

contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 176398 Nr: 18479-05.2014.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CASSEMIRO DE MEIRA GARCIA - 

OAB:OAB/MS 17.655-A, MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO MISCHIATTI - 

OAB:7658-B/MT

 (...)Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.Dessa feita, 

INTIME-SE o executado Adenilson Pereira Santiago por meio do seu digno 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do 

que terá início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, 

§ 3º, do CPC.Não apresentada manifestação da parte executada nos 

moldes do aludido artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

conforme determina o artigo 854, § 5º, do CPC.Assim sendo, em havendo 

manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 

10 do CPC(...)No mais, considerando que o bloqueio fora apenas 

parcialmente frutífero, foram procedidas pesquisas, como requerido, nos 

sistemas Renajud, Infojud e Anoreg/MT, conforme documentos a seguir 

juntados, com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na 

forma preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88. (...)Logo, 

independentemente das determinações anteriores acerca do bloqueio 

“Bacenjud”, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre os documentos em questão, pugnando o que entender 

de direito para o andamento da vertente demanda, oportunidade em que 

deverá apresentar o cálculo atualizado da dívida.Por fim, PROMOVA-SE o 

desapensamento dos vertentes autos, uma vez que não há conexão entre 

as demandas.PROMOVA-SE, ainda, a retificação da distribuição e 

autuação a fim de constar como exequente Associação dos Advogados 

do Banco do Brasil – ASABB e como executado Adenilson Pereira 

Santiago. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 223011 Nr: 12446-28.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: IRINEU MOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AURO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIELLI MENEZES BERTOTTI 

- OAB:12163

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que tendo em vista o teor da certidão de fl.83 e em cumprimento 

à legislação vigente e Provimento 56/2007-CGJ, impulsiono os presentes 

autos ao setor de matéria de imprensa a fim de intimar o(a) advogado(a) 

da parteexequente para manifestação no prazo de cinco dias, praticando 

o que lhe compete, sob pena de extinção do processo (art. 485, III, do 

CPC), bem como impulsiono os autos ao setor de expedição de 

documentos a fim de que a parte autora seja pessoalmente intimada para 

dar prosseguimento ao feito, sob pena de incorrer nos termos do artigo 

485, § 1º, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 222783 Nr: 12276-56.2016.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILDA SOARES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, THAIS DANIELA TUSSOLINI DE 

ALMEIDA - OAB:21589/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

O pedido de fl. 100/100-verso não merece prosperar, uma vez que, 

compulsando os autos, verifica-se que já foram promovidas buscas com a 

intenção de localizar os executados (fls. 54/59), inclusive, nos sistemas 

BACENJUD (fls. 54/56), INFOJUD (fl. 57) e RENAJUD (fl. 58) e SIEL (fl. 59).

Posto isso, INDEFIRO o pleito em questão.

INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, pugnar o que 

entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 174458 Nr: 16339-95.2014.811.0055

 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: GRAOPLAST INDUSTRIA E COMERCIO AGRICOLA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZONIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nilton Massaharu Murai - 

OAB:16783-O, VLAMIR MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in 

albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 277984 Nr: 7395-65.2018.811.0055

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAELA SOUZA SERAFINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIA ALMEIDA MOURA DI 

LATELLA - OAB:109730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

DEFIRO de plano a expedição do mandado de pagamento, no prazo de 15 

(quinze) dias, conforme inteligência dos artigos 701 e 702, ambos do 

Código de Processo Civil, consignando no mandado que no referido prazo 

a parte ré poderá oferecer embargos que suspenderão a eficácia do 

mandado inicial e que, se não forem opostos, constituir-se-á de pleno 

direito o título executivo judicial, convertendo-se o mandado inicial em 

executivo.

No caso de pronto pagamento, FIXO os honorários advocatícios em 5% 

sobre o valor atribuído à causa, nos termos do artigo 701, “caput”, do CPC.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.
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ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 55877 Nr: 5432-42.2006.811.0055

 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: CESAR DE PAULA PEREIRA, ESPOLIO DE OSNI LIMA 

PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CRESTANI, ILDO CRESTANI, CARLOS 

ROBERTO SIMONETTI, VALCIR LUIZ CARRA, INES CASANOVA GRANDO 

CARRA, NELI DEDONATTI SIMONETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, JONAS COELHO DA SILVA - 

OAB:5706/MT, LEONARDO GIANINI DE SOUZA FERNANDES - 

OAB:OAB/MS 17.304, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - OAB:7.074 

OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Hidalgo Thomé - 

OAB:4193-B, KELLEN TRISTÃO FURTADO - OAB:8.399

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fls. 645/646, razão por que SUSPENDO a tramitação do 

presente feito pelo prazo de 60(sessenta) dias.

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIME-SE a parte autora para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51475 Nr: 1511-75.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMIR JOSÉ SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, 

MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, MARCOS LAERTE SIA, JOSE 

ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, MARIA RITA SIA 

MENDONÇA, JOSE CAMILO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 191, razão por que SUSPENDO a tramitação do 

presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, informarem se houve cumprimento do acordo, 

valendo-se o silêncio como quitação.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 210260 Nr: 2285-56.2016.811.0055

 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: OMNI S/A CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO LUIZ DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLUMA NATIVA TEIXEIRA PINTO 

DE OLIVEIRA MATOS - OAB:OAB/MT 16.864A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 93, DEFIRO o prazo de 60 (sessenta) 

para que a parte autora promova a diligência necessária para o 

andamento do feito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 193744 Nr: 9924-62.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGRO AMAZÔNIA SISTEMAS MECANIZADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALCEU GHELLAR, CLACI TEREZINHA ZAMIM 

GHELLAR, MAURO DALL AGO, CRISTIANE DALLABONA DALL AGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO JOSÉ TESSARO - 

OAB:3.162

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO LUIS RIGO - 

OAB:23267

 (...)De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em 

dinheiro, fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da 

parte executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal 

diligência.Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno 

advogado ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do 

que terá início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias 

tornadas indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, 

§ 3º, do CPC.Não apresentada manifestação da parte executada nos 

moldes do aludido artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a 

indisponibilidade em penhora, sem necessidade de lavratura de termo, 

conforme determina o artigo 854, § 5º, do CPC.Assim sendo, em havendo 

manifestação pela parte executada, INTIME-SE a parte exequente para 

exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de acordo com os artigos 9º e 

10 do CPC.(...)Dessa feita, considerando que o bloqueio fora apenas 

parcialmente frutífero, foram procedidas pesquisas, como requerido, no 

sistema Renajud, (...)Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 

15 dias, pugnar o que entender de direito para o andamento do feito.Sem 

prejuízo da determinação anterior, considerando que os executados 

indicados na carta precatória de fl. 96-verso são representados pelo 

digno advogado Sergio Luis Rigo, como se vê à fl. 88-verso, bem como 

que a penhora de fls. 64/65 já fora alvo do Incidente n. 

23977-77.2017.811.0055 (Código: 258885), como se extrai do ato judicial 

de fls. 82/85, SOLICITE-SE a devolução da aludida missiva 

independentemente de cumprimento, haja vista se tratar de ato que já fora 

levado a efeito na vertente demanda.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264087 Nr: 27727-87.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE DE JESUS SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSILENE PEDRO DA SILVA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando a possibilidade de as partes transigirem, DEFIRO o pleito 

formulado na fl. 30 e DESIGNO audiência de conciliação para o dia 02 de 

outubro de 2018, às 14h, conforme autoriza o artigo 139, inciso V, do CPC, 

a ser realizada por este Juízo.

INTIMEM-SE, sendo que a parte executada deverá ser intimada 

pessoalmente.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 279153 Nr: 8360-43.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A. T. FRANCIOSI & CIA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLARO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT, THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AOTORY DA SILVA SOUZA - 

OAB:7785/MS, MARCOS VINICIUS LUCCA BOLIGON - OAB:12099

 Certifico e dou fé que foi interposto, tempestivamente, recurso de 

apelação às fls. 342/350 pela segunda requerida. Desta forma, em 

atendimento ao Provimento nº 056/2007, impulsiono os presentes autos ao 

setor de matéria de imprensa a fim de intimar os advogados da parte 

autora para que apresentem as contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros
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 Cod. Proc.: 117615 Nr: 7659-97.2009.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLAVIA INES REOLON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RELOJOARIA DESIGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIA MARIA FERREIRA - 

OAB:DEFENSORA

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: OPSON LUISANDRO PULGA 

BAIOTO - OAB:11133-O/MT, RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 Vistos. Na forma do artigo 523 do CPC, INTIME-SE a parte executada, pelo 

seu digno advogado, para, no prazo de 15 dias, pagar o débito, acrescido 

de custas, se houver, sob pena de incidência de multa de 10% e de 

honorários advocatícios também de 10%. A parte executada deverá ser 

alertada que, na forma do artigo 525 do CPC, transcorrido o prazo previsto 

no artigo 523 do CPC sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 

dias para que, independentemente de penhora ou nova intimação, 

apresente, nos próprios autos, sua impugnação. Após, se transcorrer “in 

albis” o prazo para pagamento espontâneo, INTIME-SE a parte exequente 

para atualização da dívida, com a inclusão dos honorários advocatícios 

anteriormente fixados, assim como da multa, se ainda não incluída no 

cálculo, oportunidade em que poderá requerer diretamente à Secretaria de 

Vara a expedição de certidão para fins e nos moldes do artigo 517, que 

servirá também para o objetivo previsto no artigo 782, § 3º, ambos do CPC. 

(...) Independentemente das providências anteriores, REMETAM-SE os 

autos ao cartório distribuidor, com a finalidade de retificar a autuação e 

distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 264543 Nr: 28110-65.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR MARASCA, ELIANE MARIA 

LORENZETTI MARASCA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:MT 22165/A, GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR: 56.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. O pedido de fl. 91 não merece prosperar, uma vez que, 

compulsando os autos, verifica-se que já foram promovidas buscas com a 

intenção de localizar os executados (fls. 47/58), inclusive, nos sistemas 

BACENJUD (fls. 47/50), INFOJUD (fl. 51/52) e RENAJUD (fls. 58). Posto 

isso, INDEFIRO o pleito em questão. (...) Posto isso, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, providenciar o recolhimento da 

diligência do Senhor Oficial de Justiça para que se cumpra o mandado de 

fl. 70, bem como retirar e distribuir as cartas precatórias de fls. 72 e 74, 

devendo, na ocasião, apresentar cópia das guias de distribuição 

devidamente recolhidas. No mais, REITERE-SE a citação do executado 

Joacir Marasca, no endereço à fl. 82, qual seja: Rua Osvaldo da Cruz, n. 

83, Centro, Vilhena/RO, CEP 76.995-000, com o que será assegurado ao 

máximo o devido processo legal, haja vista a citação pessoal, anotando na 

correspondência que a citação deverá ocorrer em “mãos próprias”. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 157375 Nr: 5988-97.2013.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIR PAULO RIBEIRO-ME, VALDIR PAULO 

RIBEIRO

 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: FABIO FERREIRA SILVA - 

OAB:13280

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou parcialmente frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE a parte executada por meio do seu digno advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá 

início o prazo de 05 dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas 

indisponíveis são impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade 

excessiva de ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 25702 Nr: 1906-38.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÉBORA GONÇALVES RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SOUTO ALVARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DARLENE KATIA FOGLIATTO 

GOUVEIA - OAB:12.106/MT, MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717, VALTER CAETANO LOCATELLI - OAB:3554-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA SOUTO - 

OAB:10056

 Vistos.

Considerando a possibilidade de composição amigável, DEFIRO a 

suspensão do trâmite processual pelo prazo de 20 (vinte) dias, como 

requerido à fl. 498.

Assim, escoado o lapso temporal acima mencionado, INTIME-SE a parte 

exequente 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.: 197318 Nr: 12647-54.2015.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OLINDA DIAS RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

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. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Posto isso, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, 

pugnar o que entender de direito.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 169229 Nr: 10111-07.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 207 de 665



Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO CALETTI DEON - 

OAB:8447-B/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, à fl. 123 consta a penhora de alguns maquinários 

e a informação de que não fora possível a penhora dos bens que foram 

dado em garantia, pois, segundo o devedor, encontram-se em estado de 

sucata.

À fl. 140 a parte exequente, ao se manifestar sobre a oferta de bens à 

penhora pelo executado às fls. 106/108, pugnou pela constrição de 

apenas alguns.

Por fim, à fl. 141, a parte exequente pede a penhora pelo sistema 

Bacenjud.

Pois bem.

Para que se possa analisar o pedido de penhora pelo sistema Bacenjud, 

primeiramente, é preciso que a parte exequente apresente o valor 

atualizado da dívida, conforme a sentença/acórdão prolatados nos Autos 

da Ação Revisional n. 3328-38.2010.811.0055 (Código: 124343).

Posto isso, ADOTO as seguintes providências:

I-) JUNTE-SE cópia da sentença de fls. 254/269-verso, da decisão de fls. 

276/277 e da decisão monocrática de fls. 334/339, todos encartados nos 

Autos da Ação Revisional n. 3328-38.2010.811.0055 (Código: 124343), 

bem como do acórdão de fls. 12/19-verso, da decisão monocrática de fls. 

59/60 e da certidão de fl. 62, encartados no agravo regimental apenso 

àqueles autos (Protocolo n. 15218/2016).

II-) Independentemente da providência anterior, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, apresentar o cálculo atualizado da 

dívida, conforme decidido nos Autos da Ação Revisional n. 

3328-38.2010.811.0055 (Código: 124343).

III-) Por fim, INTIME-SE a parte executada para, no prazo de 15 dias, 

manifestar sobre o cálculo apresentado, valendo o silêncio como 

concordância.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 8372 Nr: 914-53.1999.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERRA DIESEL E TRANSPORTES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAVITER - PAVIMENTAÇÃO E 

TERRAPLANAGEM LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT, NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI 

GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE AZEVEDO BORGES TORRES - 

OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Vivian Carla Dos Santos Zuchetto - 

OAB:5.258/MT

 Vistos.

Compulsando os autos, verifica-se que foram expedidas cartas 

precatórias para as Comarcas de Cuiabá/MT, Várzea Grande/MT e Lucas 

do Rio Verde/MT, como se vê às fls. 323/325.

A carta precatória direcionada ao Juízo Deprecado de Cuiabá/MT fora 

infrutífera, como se vê à fl. 349.

Já em relação às cartas precatórias deprecadas aos Juízos das 

Comarcas de Várzea Grande/MT e Lucas do Rio Verde/MT, não consta 

dos autos resposta.

 Posto isso, OFICIEM-SE aos Juízos Deprecados de Várzea Grande/MT e 

Lucas do Rio Verde/MT, solicitando informações acerca do cumprimento 

das missivas expedidas às fls. 324 e 325.

Ademais, AGUARDE-SE o retorno das cartas precatórias.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285172 Nr: 13212-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZIE FLAUSINO MAZEPA, PAULUS MARCIO 

FLAUSINO, DULCE SIMONE FLAUSINO BONELLI, VANIA MARCIA 

FLAUSINO DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar a profissão e 

endereço eletrônico dos autores, bem como o valor da causa, nos moldes 

do artigo 319, inciso II, do CPC, sob pena de extinção, conforme preceitua 

o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 209621 Nr: 1815-25.2016.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENILSON PEREIRA SANTIAGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADENILSON PEREIRA SANTIAGO 

- OAB:OAB/MT, CLEVERSON DE FIGUEIREDO PINTEL - OAB:5380/MT, 

FABIANA CRESTANI PALMA - OAB:9808/O, Julierme Romero - 

OAB:6240/MT, RODRIGO CALETTI DEON - OAB:8447-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA ARAUJO 

BARBOSA - OAB:9.847-MT, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT

 Posto isso, NÃO ACOLHO a pretensão deduzida na exordial e JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos da parte embargante.DECLARO, assim, 

extinta com resolução de mérito a presente demanda, consoante o 

disposto no art. 487, inciso I, do CPC.CONDENO a parte embargante ao 

pagamento das despesas, custas processuais e honorários advocatícios, 

arbitrados esses em 10% do valor da causa, nos termos do § 2º do art. 85 

do CPC.P.I.C.Após o trânsito em julgado, AO ARQUIVO com as anotações 

e baixas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 156961 Nr: 5576-69.2013.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RSP AGROPECUÁRIA LTDA, CARLOS 

ALBERTO ELIAS JUNIOR, FERNANDA COSTA MARQUES SALDANHA 

ELIAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES LEONARDO PARENTE DE 

ÁVILA - OAB:5.367 OAB/MT, PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA - 

OAB:7.074 OAB/MT, PEDRO EVANGELISTA DE ÁVILA - 

OAB:1823-B/MT, RUBIANE KELI MASSONI - OAB:12419/MT, Vanessa 

Pelegrini - OAB:10.059 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Vistos.

A citação por edital pressupõe o esgotamento das diligências nos 

endereços apontados nos autos.

Em que pese o pleito de fls. 394/395, compulsando os autos, verifica-se 

que não fora diligenciado em todos os endereços informados nos autos 

(fls. 213/213-verso), visto que não há informações quanto ao cumprimento 

da missiva encaminhada para a Comarca de São Paulo/SP (fl. 387), ao 

passo que a carta precatória encaminhada para a Comarca de Cuiabá/MT 

fora devolvida sem qualquer anotação sobre diligência nos seguintes 

endereços: (a) Avenida Miguel Sutil, n. 1205, Cidade Alta, Cuiabá/MT, (b) 

Rua Canadá, n. 60, Santa Rosa, Cuiabá/MT, e (c) Avenida Lavapes, n. 

500, SH Goiabeiras, Duque de Caxias I, Cuiabá/MT.

 Dessa feita, OFICIE-SE ao Juízo Deprecado de São Paulo/SP, solicitando 

informações acerca do cumprimento da missiva em questão.

EXPEÇA-SE novamente a carta precatória para a Comarca de Cuiabá/MT a 

fim de que seja diligenciado nos seguintes endereços: (a) Avenida Miguel 

Sutil, n. 1205, Cidade Alta, Cuiabá/MT; (b) Rua Canadá, n. 60, Santa Rosa, 

Cuiabá/MT, e (c) Avenida Lavapes, n. 500, SH Goiabeiras, Duque de 

Caxias I, Cuiabá/MT.
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Por fim, CERTIFIQUE a Secretaria de Vara acerca do cumprimento do ofício 

expedido à fl. 331, conforme certidão de fl. 397.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51471 Nr: 1519-52.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA RITA SIA MENDONÇA, JOSE CAMILO 

MENDONÇA, MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, MARCOS LAERTE SIA, 

JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO SIA, EDMIR JOSÉ SIA, 

MARIA JOSE GIRARDI SIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 310, razão por que SUSPENDO a tramitação do 

presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, informarem se houve cumprimento do acordo, 

valendo-se o silêncio como quitação.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 51476 Nr: 1512-60.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE BRITO 

SIA, EDMIR JOSÉ SIA, MAURICÉLIA LEMOS FERREIRA SIA, MARCOS 

LAERTE SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, MARIA RITA SIA MENDONÇA, 

JOSE CAMILO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 249, razão por que SUSPENDO a tramitação do 

presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, informarem se houve cumprimento do acordo, 

valendo-se o silêncio como quitação.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 246629 Nr: 14092-39.2017.811.0055

 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: ARNALDO ROBERTO BICHOFF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OMNI SOLUÇÕES FINANCEIRAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT, 

TALIARA TEIXEIRA SGUAREZI - OAB:22908

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO PASQUALI PARISE 

- OAB:155574/SP, HUDSON JOSE RIBEIRO - OAB:150060-SP, PASQUALI 

PARISE E GASPARINI JUNIOR - OAB:OAB/SP 4.752, WELSON 

GASPARINE JUNIOR - OAB:116196 / SP

 Vistos. O acordo de fls. 124/125 fora assinado pelos respectivos 

advogados, uma vez que, tanto na procuração “ad judicia” subscrita pela 

parte autora (fl. 22) como na outorgada pela parte demandada (fl. 91/92), 

se depara com poderes para transigir. No entanto, as assinaturas dos 

dignos advogados das partes são meras cópias reprográficas. Sobre tal 

situação, já se decidiu que: (...) Posto isso, INTIMEM-SE as partes 

subscritoras da avença para que, no prazo de 15 dias, apresentem o 

acordo original, onde conste a chancela original do digno advogado da 

parte demandada e do demandado. ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 103827 Nr: 2670-82.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO MOACIR BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA - OAB:21.387-B, Cinara Campos Carneiro - OAB:OAB/MT 

8.521, DARIEL ELIAS DE SOUZA - OAB:11.945-B, DEIVISON VINICIUS 

KUNKEL LOPES DE SOUZA - OAB:14690/O, FABIO DE OLIVEIRA 

PEREIRA - OAB:OAB/MT 13.884, FABIO LUIS NASCIMENTO DOS 

SANTOS DA MOTA - OAB:OAB/BA 19.615, FERNANDO MARSARO - 

OAB:OAB/MT 12.832, HILVETE MARIA DOS SANTOS PEREIRA - 

OAB:OAB/DF 23.829, LUANA DE ALMEIDA E ALMEIDA BARROS - 

OAB:7381/MT, LUIZ CARLOS CACERES - OAB:OAB/PR 26.822-B, 

MAURICIO FERREIRA DE CAMPOS GONÇALVES DE PAULA - 

OAB:9.456, NELSON FEITOSA JUNIOR - OAB:8656/MT, RAFAEL 

SGANZERLA DURAND - OAB:12.208-A MT, RODRIGO LUIZ DA SILVA 

ROSA - OAB:OAB/MT 18.099, THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES - 

OAB:OAB/MT 22.056, WILLIAM JOSE DE ARAUJO - OAB:3928

 Vistos. Compulsando os autos, vislumbra-se que o Banco demandado, 

inobstante devidamente intimado para apresentar as contas, por meio do 

seu causídico, permaneceu inerte (certidão de fl. 402), razão pela qual 

fora transferida ao autor a incumbência de prestá-las, o que ocorreu às 

fls. 404/489. Destarte, em razão da inércia do Banco demandado restaria 

precluso o direito de impugnar as contas apresentadas pela parte autora, 

a teor do que dispunha o artigo 915, § 2°, do CPC/73, vigente à época. (...) 

Assim, como já dito, não obstante restarem preclusas todas as demais 

impugnações referentes às contas prestadas no laudo judicial (principal e 

complementar), objetivando evitar qualquer nesga de nulidade, INTIME-SE o 

perito para manifestar acerca do quesito “6.3”, alínea “d”, referente às 

operações de crédito da cédula rural n° 89/00323-3 (quesitos - fls. 

496/497), bem como para prestar as contas referentes à referida cédula, 

na forma já determinada à fl. 491, devendo utilizar no cálculo o índice 

aplicado de 84,32%, no prazo de 30 dias. Ato seguinte, INTIMEM-SE as 

partes para manifestação no prazo de 15 dias, especificadamente sobre o 

cálculo referente ao índice aplicado de 84,32% na cédula rural n° 

89/00323-3, já que as demais questões estão preclusas. INTIMEM-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 265572 Nr: 28863-22.2017.811.0055

 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: HYORRANA TAISSA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIC EDUCACIONAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE FERREIRA DA SILVA - 

OAB:22539/O-MT, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY FERREIRA JUNIOR - 

OAB:MT11.278-b

 Certifico e dou fé que foi interposto tempestivamente o recurso de 

apelação às fls. 89/96 pela parte requerida. Desta forma, em atendimento 

ao Provimento nº 056/2007 e diante da vigência do Código de Processo 

Civil/2015, intimo os advogados da parte autora para que apresentem as 

contrarrazões, no prazo de quinze dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 203994 Nr: 17935-80.2015.811.0055

 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: JUCILENE RIBEIRO ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOJAS RIACHUELO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 
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OAB:MT 14.210

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELSON WILIANS FRATONI 

RODRIGUES - OAB:OAB/MT 11.065-A

 Vistos.

Considerando o depósito realizado pela parte executada (fl. 112-verso), 

perde objeto o pedido de execução de sentença (fls. 114/115).

Assim sendo, EXPEÇA-SE alvará exatamente como requerido pela parte 

exequente/autora (fl. 116), cumprindo, se for o caso, o artigo 450, § 3º, da 

CNGC.

Após, uma vez expedido o alvará, AO ARQUIVO com as anotações e 

baixas de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 250113 Nr: 16648-14.2017.811.0055

 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: NILTON ANTONIO BANDEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LÍDER DO CONSÓRCIO DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KÁTIA CRISTINNA RODRIGUES - 

OAB:13.451

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 Certifico e dou fé que foi interposto recurso de apelação às fls. 129/143 

pela parte atora. 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.: 51474 Nr: 1520-37.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LAERTE SIA, MAURICÉLIA LEMOS 

FERREIRA SIA, EDMIR JOSÉ SIA, JOSE ROBERTO SIA, ROSI EULALIO DE 

BRITO SIA, MARIA JOSE GIRARDI SIA, MARIA RITA SIA MENDONÇA, JOSE 

CAMILO MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIO MARIA DE MACEDO 

FRANÇA - OAB:43794/MG

 Vistos.

DEFIRO o pleito de fl. 252, razão por que SUSPENDO a tramitação do 

presente feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias.

Escoado o prazo de suspensão do feito, INTIMEM-SE as partes para, no 

prazo de 15 dias, informarem se houve cumprimento do acordo, 

valendo-se o silêncio como quitação.

Após, com a informação da quitação, expressa ou tácita, CONCLUSOS.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 126295 Nr: 5231-11.2010.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO AUGUSTO DOS SANTOS, THIAGO 

AUGUSTO DOS SANTOS, ANA DOS ANJOS MARTINS PERON, ANCELMO 

PERON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNO RAMIEW CARVALHO 

SOUZA - OAB:19239 - B, MARCOS ROBERTO GARCIA - OAB:53.043/PR, 

SANDRO LEITE DOS SANTOS - OAB:7532

 Vistos.

Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada até mesmo no bojo da 

Lei n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

De tal sorte, considerando-se a anteposição legal da penhora em dinheiro, 

fora procedida a determinação de bloqueio de ativos em nome da parte 

executada. Com efeito, restou frutífera tal diligência.

Dessa feita, INTIME-SE os executados Thiago Augusto dos Santos, 

pessoa física e jurídica, por meio do seu digno advogado ou, não o tendo, 

pessoalmente acerca do bloqueio, a partir do que terá início o prazo de 05 

dias para comprovar que: (a) as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis ou (b) ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros, na forma do artigo 854, § 3º, do CPC.

Não apresentada manifestação da parte executada nos moldes do aludido 

artigo 854, § 3º, do CPC, converter-se-á a indisponibilidade em penhora, 

sem necessidade de lavratura de termo, conforme determina o artigo 854, 

§ 5º, do CPC.

Assim sendo, em havendo manifestação pela parte executada, INTIME-SE 

a parte exequente para exercer o contraditório no prazo de 05 dias, de 

acordo com os artigos 9º e 10 do CPC, oportunidade em que deverá 

manifestar sobre o conteúdo da petição de fls. 320/325.

Por fim, seja para enfrentar a irresignação da parte executada, seja para 

determinar à instituição financeira a transferência do montante 

indisponível, CONCLUSOS os autos.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284130 Nr: 12369-48.2018.811.0055

 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: BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RICARDO AUGUSTO FREIHEIT CORTES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, o objetivo da ação de busca e apreensão decorrente de 

contrato de alienação fiduciária é ver apreendido o bem objeto do contrato.

 Logo, o “quantum” determinado como valor da causa não deve ser outro 

senão o da dívida do devedor perante o credor, ou melhor, o saldo 

devedor em aberto.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já 

decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA.VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA 

AO SALDO DEVEDOREM ABERTO. I. Na esteira dos precedentes desta 

Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado 

com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em 

aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (STJ - REsp: 

780054 RS 2005/0149469-1, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Data de Julgamento: 14/11/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 12/02/2007 p. 264)

Desse modo, a parte autora deveria ter apresentado como valor da causa 

o valor total do saldo devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas), 

no vertente caso, a importância de R$ 18.015,58 (fl. 04-verso).

Afinal, trata-se do valor total devido, utilizado, inclusive, segundo 

jurisprudência do STJ, para que seja realizada a purgação da mora.

Logo, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

indicar o valor da causa, que deverá corresponder ao valor total do saldo 

devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas), no vertente caso, o 

montante de R$ R$ 18.015,58, como indicado à fl. 04-verso, com o 

recolhimento das custas e taxa complementares, se houver, sob pena de 

extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 13429 Nr: 2449-80.2000.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILTON JOSE RITZMANN, ALTAMIRO RICARDO 

DA SILVA JUNIOR, MIGUEL CARLOS RODRIGUES DE AGUIAR, MARIA 
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BEATRIZ DE AGUIAR, ANA CRISTINA BANNACH DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT-19.081-A, SÉRVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 Vistos.

Por conta do requerimento de fl. 376, DEFIRO o prazo de 30 (trinta) dias 

para que a parte exequente promova as diligências necessárias para o 

andamento do feito.

INTIME-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 133406 Nr: 3337-63.2011.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLOVIS JOSE MINOZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GISELE BLINI CALLEJAS FARIA - 

OAB:MT- 14.985

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO AUGUSTO VIEIRA 

DE FIGUEIREDO - OAB:7.627-A, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16.691/A-MT, PAULA RODRIGUES DA SILVA - OAB:13605-A/MT, 

RAFAELLA ALT DE OLIVEIRA - OAB:15.973, Raiane Rosseto Steffen - 

OAB:13371 OAB/MT

 Vistos. (...) Posto isso, INTIME-SE o perito para que, no prazo peremptório 

de 15 dias, manifeste sobre a irresignação apresentada às fls. 

432/436-verso e 439/444-verso, esclarecendo, de forma específica e 

minudente, no que se diferencia o seu cálculo em relação ao que fora 

apresentado pela parte autora às fls. 434-verso/436-verso e, por via de 

consequência, no que estaria equivocado o cálculo de fls. 

434-verso/436-verso, sempre tendo por base a decisão de fls. 411/414, 

além de rebater precisamente a suscitação de omissão e inexatidões na 

elaboração da perícia. Se transcorrer “in albis” tal prazo ou apresentar 

laudo sem resposta conclusiva, o perito estará imediatamente destituído do 

“múnus”, com a devolução dos honorários periciais já depositados e 

recebidos (fls. 253 e 316), sem prejuízo de adoção de demais 

penalidades. Após, apresentada complementação do perito, INTIMEM-SE 

as partes para, no prazo de 15 dias, manifestarem nos autos. Por 

conseguinte, está prejudicado o pedido de fls. 438/438-verso. ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 138003 Nr: 8387-70.2011.811.0055

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROGERIO GONÇALVES LACERDA DE GOUVEIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO UMBERTO SIMONETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, MARCO ANTONIO 

DE MELLO - OAB:13188-B/MT, MARIA ANGÉLICA DE AZEVEDO SOUZA 

SOUTO - OAB:10056

 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

 Vistos.

 Nos termos do artigo 835, inciso I e § 1º, do CPC, é prioritária a penhora 

em dinheiro, ao passo que o artigo 854 do CPC disciplina como se fará 

essa penhora por meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade 

supervisora do sistema financeiro nacional.

Aliás, visualiza-se a precedência antes mencionada também no bojo da Lei 

n. 6.830/80 (LEF), precisamente no artigo 11, inciso I.

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. Todavia, não restou frutífera tal diligência, como se colhe dos 

documentos em anexo.

Dessa feita, foram procedidas pesquisas, como requerido, nos sistemas 

Renajud, Infojud e Anoreg/MT, conforme documentos a seguir juntados, 

com o que se pretende outorgar maior celeridade ao feito, na forma 

preconizada pelo artigo 5º, inciso LXXVIII, da CF/88.

 No ponto, no que se refere à pesquisa Renajud, o registro de alienação 

fiduciária impede que a penhora recaia sobre os veículos placa JZO-5252, 

JZH-0012 e CVA-2525. Afinal, por tal garantia, os veículos em questão 

não pertencem à parte executada.

No mais, todos os veículos encontrados possuem anotação de restrição 

judicial, de modo que possuem preferência, na expropriação, para outra(s) 

execução(ões).

 Por outro lado, as pesquisas Infojud e Anoreg/MT restaram frutíferas.

Logo, INTIME-SE a parte exequente para, no prazo de 15 dias, manifestar 

sobre os documentos em questão, pugnando o que entender de direito 

para o andamento da vertente demanda.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285183 Nr: 13221-72.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CINTYA KAREN RIBEIRO OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Sem delongas, o objetivo da ação de busca e apreensão decorrente de 

contrato de alienação fiduciária é ver apreendido o bem objeto do contrato.

 Logo, o “quantum” determinado como valor da causa não deve ser outro 

senão o da dívida do devedor perante o credor, ou melhor, o saldo 

devedor em aberto.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em sede de recurso repetitivo, já 

decidiu:

“PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. VALOR DA CAUSA. ART. 259, V, DO CPC. EQUIVALÊNCIA 

AO SALDO DEVEDOREM ABERTO. I. Na esteira dos precedentes desta 

Corte, o valor da causa na ação de busca e apreensão do bem financiado 

com garantia de alienação fiduciária corresponde ao saldo devedor em 

aberto. II. Recurso conhecido e parcialmente provido”. (STJ - REsp: 

780054 RS 2005/0149469-1, Relator: Ministro ALDIR PASSARINHO 

JUNIOR, Data de Julgamento: 14/11/2006, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJ 12/02/2007 p. 264)

Desse modo, a parte autora deveria ter apresentado como valor da causa 

o valor total do saldo devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas), 

no vertente caso, a importância de R$ 33.389,51.

Afinal, trata-se do valor total devido, utilizado, inclusive, segundo 

jurisprudência do STJ, para que seja realizada a purgação da mora.

Logo, DETERMINO a intimação da parte autora para, no prazo de 15 dias, 

(a) indicar o valor da causa, que deverá corresponder ao valor total do 

saldo devedor (parcelas vencidas e parcelas vincendas), no vertente 

caso, o montante de R$ 33.389,51, como indicado à fl. 04-verso, com o 

recolhimento das custas e da taxa judiciária e (b) comprovar a mora do 

devedor, haja vista que a correspondência não fora entregue conforme se 

extrai do documento de fl. 13-verso, de modo que a mora da parte 

demandada não ficou devidamente atestada, sob pena de extinção, 

conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

 Com a correção do valor da causa, PROMOVA-SE, igualmente, a 

retificação da distribuição e autuação.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 22012 Nr: 1285-75.2003.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SHARK AUTOMOTIVE DISTRIBUIDORA DE PEÇAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MECANICA MARILIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRIZ HELENA DOS SANTOS - 

OAB:87192, ENIMAR PIZZATTO - OAB:15818/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER MEDEIROS DE MOURA 

- OAB:14142/MT, Franciele Stallbaum de Moura - OAB:21055/0

 Vistos.

Considerando o retorno dos autos, INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, pugnarem o que entenderem de direito.

Transcorrido “in albis” o prazo, AO ARQUIVO com as anotações e 
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providências de estilo.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284572 Nr: 12735-87.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON FERMINO BACCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B, 

JONAS HENRIQUE SCHOLL - OAB:18318/B, PEDRO GILMAR VANDER 

SAND - OAB:4.207

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 281380 Nr: 10131-56.2018.811.0055

 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: PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL DA SILVA NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILSON SANTONI FILHO - 

OAB:217967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

Por oportuno, o pedido de arresto “on-line”, com fulcro no art. 300 do CPC, 

pressupõe a apresentação de elementos de convicção que dessem conta 

do perigo da infrutuosidade. Não basta a mera inadimplência para justificar 

tal medida, como defendido nos autos.

Posto isso, INDEFIRO a tutela provisória de urgência requerida.

 ÀS PROVIDÊNCIAS

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285320 Nr: 13332-56.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALO FERREIRA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO NACIONAL MASSEY FERGUSON 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX SANDRO CARDOSO 

RODRIGUES - OAB:11393-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO SAAD - 

OAB:24956/SP, JOÃO MARCELO GUERRA SAAD - OAB:OAB SP 

234-665, WILLIAM BEHLING PEREIRA DA LUZ - OAB:207648

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar (a) a profissão 

do autor, bem como (b) o endereço eletrônico do embargado na forma do 

artigo 319, inciso II, do CPC vigente, sob pena de extinção, conforme 

preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

INTIME-SE, ainda, a parte autora para, no prazo de 15 dias, apresentar as 

três últimas declarações de imposto de renda em nome do autor, sendo 

certo que a inércia será interpretada em seu desfavor, consoante o 

disposto no artigo 99, § 2º, do CPC.

 Afinal, tal diligência não é dispendiosa e poderá dissipar qualquer dúvida 

sobre a real situação econômica da parte, sendo certo que, na forma do 

artigo 378 do CPC, “ninguém se exime do dever de colaborar com o Poder 

Judiciário para o descobrimento da verdade”.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 229836 Nr: 18308-77.2016.811.0055

 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: T. H. TECK INFORMATICA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILBERTO ALMEIDA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925-B OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

A citação por edital pressupõe o esgotamento das diligências nos 

endereços apontados nos autos.

No vertente caso, nas correspondências que apontam ausência do 

demandado (fls. 83, 90/92, 97 e 99) e nas que apontam correspondência 

não procurada (fls. 76/77 e 96), as diligências devem ser repetidas por 

Oficial de Justiça. Afinal, a ausência não significa que o demandado lá não 

resida e a anotação “não procurada” traz à tona que, no respectivo 

endereço, não há entrega de correspondência

 Logo, DEPREQUE-SE a citação pessoal de Vilberto Almeida Sobrinho nos 

seguintes endereços: (a) Rua Daniel Berg, n. 191, Bairro Centro, 

Juruena/MT, CEP 78-340-000; (b) Av. Vinte e Quatro de Setembro, n. 51, 

Bairro Centro, Juruena/MT, CEP 78-340-000; (c) Rua Setenta, n. 548-N, 

Bairro Novo Tarumã, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (d) Rua 90, n. 

645-N, Bairro Tarumã II, Tangará da Serra/MT, CEP 78.300-000; (e) Rua 

Vinte, n. 1019-N, Bairro Jardim Tarumã, Tangará da Serra/MT, CEP 

78.300-000 (f) Rua Nossa Senhora Rainha da Paz, n. 08, Forquilhas, São 

José/SC, CEP 88.107-565.

Por consequência, por ora, INDEFIRO o pedido de citação por edital (fl. 

104/105).
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 228457 Nr: 17102-28.2016.811.0055

 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): JOSÉ CICERO JESUS SANTOS

 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:

 Vistos.

O pedido de fl. 122 não merece prosperar, uma vez que, compulsando os 

autos, verifica-se que o mandado de fl. 95 e as cartas precatórias de fls. 

97 e 98 ainda pendem de cumprimento.

Posto isso, INDEFIRO o pleito de fl. 122.

No mais, tendo em conta que a missiva de fl. 98 fora expedida com 

endereço diverso daquele informado na decisão de fls. 47/47-verso, 

EXPEÇA-SE nova carta precatória de citação pessoal de José Cicero 

Jesus Santos para o endereço constante no item “c” de fl. 47, qual seja: 

Avenida Dr. Miguel Omena, n. 374, Prado, Maceió/AL, CEP: 57.010-322.

Logo, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, comprovar a 

distribuição das cartas precatórias endereçadas às Comarca de Barra do 

Bugres/MT e Maceió/AL, bem como promover o recolhimento da diligência 

Sr. Oficial de Justiça, devendo, no prazo de 05 dias, apresentar nos autos 

o comprovante de depósito.

Para tanto, DESIGNO audiência de conciliação para o dia 18 de outubro de 

2018, às 13h00min, a ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de 

Conflitos desta Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo 

próprio Centro.

Não obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao 

talante do Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em 

mediação, sem prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma 

do artigo 334, § 2º, do CPC.

Se permanecer inerte, INTIME-SE a parte autora, pessoalmente e pelo 

digno advogado, na forma do artigo 485, § 1º, do CPC.

CITEM-SE e INTIMEM-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 284039 Nr: 12311-45.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIAL DE ALIMENTOS GLOBO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEIR APARECIDO DOS SANTOS EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KEILA MACHADO - OAB:OAB/MT 

15359, MARCUS VINICIUS MARQUES CARDOSO - OAB:18625

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente emendada, RECEBO a petição inicial.

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da dívida, acrescida das custas processuais e honorários 

advocatícios, sendo que em relação a esses FIXO em 10% sobre o valor 

da causa.

O mandado de citação, penhora, avaliação e depósito deverá ser 

expedido em três vias, a primeira com o propósito de promover a citação 

da parte executada, a segunda com o objetivo de promover a penhora, 

avaliação e depósito, caso o débito não seja quitado no prazo legal (três 

dias), e a terceira para servir de contrafé.

Citada a parte executada, o Sr. Oficial de Justiça juntará aos autos o 

mandado e a respectiva certidão, a partir do que começará a correr o 

prazo dos embargos.

 Não efetuado o pagamento no prazo legal (03 dias), munido da segunda 

via do mandado, o Oficial de Justiça procederá de imediato à penhora de 

bens, a sua avaliação e o depósito, lavrando-se o respectivo auto e de 

tais atos intimando, na mesma oportunidade, a parte executada.

No caso de integral pagamento no prazo de 03 (três) dias, a verba 

honorária será automaticamente reduzida pela metade, considerando tal 

importe para o pagamento em questão.

Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também o cônjuge do 

executado, se for o caso.

Caso a parte executada queira embargar, deverá fazê-lo no prazo de 15 

(quinze) dias após a juntada do mandado de citação, independentemente 

de penhora, depósito e caução, esclarecendo que os embargos, em regra, 

não terão efeito suspensivo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 257806 Nr: 23022-46.2017.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO VARGAS & CIA. LTDA - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEON PROCESSAMENTO DE SERVIÇOS LTDA 

– ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDMAR JOAQUIM RODRIGUES 

JÚNIOR - OAB:7044

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o pleito de fls. 52/53, a pesquisa e diligência nos endereços 

encontrados é imposição legal, na forma do artigo 256, § 3º, do CPC, como 

pressuposto para a citação por edital.

Não obstante as informações colhidas pela parte exequente segundo as 

quais a parte executada não residiria nos endereços encontrados, essas 

informações deverão estar devidamente certificadas nos autos.

 Posto isso, INDEFIRO o pleito de fls. 52/53.

Logo, como já assinalado na decisão de fl. 51, INTIME-SE a parte 

exequente para, no prazo de 15 dias, (a) promover o recolhimento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, conforme certidão de fl. 35, bem como 

(b) retirar a carta precatória de fl. 36, comprovando nos autos a sua 

distribuição, conforme certidão de fl. 37.

Com a efetivação das diligências, INTIME-SE a parte exequente 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.: 272502 Nr: 3046-19.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LOTEAMENTO PARQUE TARUMA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARISE FELIPPIN CHRYSOSTHEMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ARAÚJO CARVALHO - 

OAB:MT. 12.842, LIDIANE FORCELINI - OAB:10.057/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que foram inexitosas as diligências para localização da 

parte demandada, conforme se colhe dos autos, DEFIRO o pleito de fls. 

129/130 para a citação por edital.

Logo, CITE-SE por edital, sendo que, desde já, NOMEIO curadora especial 

a digna Defensoria Pública, que deverá ser oportunamente INTIMADA para 

apresentar defesa.

Após a citação editalícia e intimação da DPE, INTIME-SE a parte autora 

para, no prazo de 15 dias, pugnar o que entender de direito para o 

andamento do feito.

 ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285501 Nr: 13452-02.2018.811.0055

 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: HELENA MARIA GELATTI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO MOTT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11.840, FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - 

OAB:7.557/MT, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554/MT, 

RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 15 dias, indicar o endereço 

eletrônico das partes, na forma do artigo 319, inciso II, do CPC, bem como 

a opção pela realização ou não de audiência de conciliação ou de 
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mediação, nos moldes do artigo 319, inciso VII, também do CPC, sob pena 

de extinção, conforme preceitua o artigo 321, parágrafo único, do CPC.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 285160 Nr: 13202-66.2018.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: B2 COMÉRCIO EXPORTAÇÃO E IMPORTAÇÃO LTDA - 

EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERASA EXPERIAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANE SOARES MARTINAZZO 

- OAB:13561/MT, RAFAEL SOARES MARTINAZZO - OAB:9925-B 

OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 PROTOCOLO A 234188, 27/07/2018 ÁS 17:05:33, requer a juntada do 

comprovante em anexo e reitera a necessidade de deferimento do pedido 

de tutela postulado na inicial.

2ª Vara Cível

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209600 Nr: 1773-73.2016.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DUDS, SUDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 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

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 1773-73.2016.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DIVINO URBANO DA SILVA e SEBASTIAO URBANO 

DA SILVA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 16/02/2016

VALOR DA CAUSA: R$ 880,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido Liminar 

ajuizada por Divino Urbano da Silva, requerendo a interdição de seu irmão 

Sebastião Urbano da Silva, todos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe.Alega em síntese, que é irmão do interditando, e que este sofre 

de transtorno mental crônico, o que impossibilita de exercer atos da vida 

civil bem como gerir sua vida sozinho. Acrescenta que o interditando 

necessita de outras pessoas para os cuidados diários, tais como 

alimentação, higiene e etc. Informa que o interditando é incapaz de exercer 

qualquer atividade laborativa, recebendo assim beneficio junto ao INSS. 

Dessa forma, requer em sede de liminar a concessão da curatela 

provisória do interditando, para que possa gerir a vida do interditando 

Sebastião Urbano da Silva, até o deslinde final do processo. Com a inicial 

vieram os documentos de fls. 07/14. Às fls. 15/16 foi recebida a inicial 

deferindo a tutela de urgência para o fim de nomear o requerente como 

curador provisório do interditando Sebastião Urbano da Silva. Devidamente 

citado/intimado (fls. 19/20), o interditando compareceu à audiencia de 

entrevista realizada em 18/06/2016 (fls. 27/28). Relatório social e 

psicossocial juntados às fls. 21/23 e 41/44. Contestação por negativa 

geral à fl. 32/33. Decisão às fls. 35/36 determinando a realização de 

perícia médica e estudo psicossocial. Laudo pericial aportado às fl. 51/52. 

Parecer ministerial manifestando favorável à constituição de curatela 

específica para administração dos bens de Sebastião urbando da Silva, 

nomeando como curador definitivo o requerente Divino Urbano da Silva 

(fls. 54/57). Os autos vieram-me conclusos. É o relatório. Fundamento. 

Decido. Cuida-se de Ação de Interdição com Pedido Liminar ajuizada por 

Divino Urbano da Silva, requerendo a interdição de seu irmão Sebastião 

Urbano da Silva, a fim de decretar a interdição deste, nomeando o 

requerente como seu curador. Inicialmente, sabe-se que a curatela tem 

por finalidade precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, 

cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens. In casu, 

não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que possui 

melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a 

quem demonstre afeição ao incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida. Como o próprio nome diz, o instituto 

tem por finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando 

no que diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da 

necessidade. Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a 

situação que melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, 

não podendo permitir que questões econômicas e interesses particulares 

prevaleçam sobre seu bem-estar. Nesse sentido é a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO 

DE CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA 

ATENDER OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR 

DO CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 

MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa e aos seus 

bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida àquele que 

tem melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o magistrado "a quo", 

com base no acervo probatório e visando o bem estar do interdito, nomeou 

curador quem demonstrou ser mais apto para o exercício do munus. 

Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso conhecido e improvido. 

Ã? unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 2009205539, 1ª Câmara Cível, 

Rel. Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, julgado em 30.06.2009). No caso 

em tela, verifica-se que o interditando não apresenta condições de reger 

por si só sua vida civil, uma vez que este apresenta incapacidade 

permanente conforme fl. 10. Ademais, corroborando as alegações acima 

mencionadas, o estudo psicossocial aportado às fls. 41/44, também 

confirma que o interditando não possui condições de ser integrado à vida 

comunitária e ao mercado de trabalho com a implementação e desempenho 

de atividades diárias. Assim, vejo que o conjunto probatório aportado aos 

autos demonstram que o interditando não possui condições de gerir os 

seus interesses da vida civil, demonstrando ainda que a requerente 

apresenta condições favoráveis para assumir o cargo de curadora em 

prol do interditando. Nesse sentido é a jurisprudência: PLAUSÍVEL A TESE 

DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A 

INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A DOENÇA DE ALZHEIMER, 

DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS 

DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR OS SEUS BENS. 2. OS 

LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM PATENTE QUE O 

INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE TRANSTORNO COGNITIVO 

PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE MODERADO A SEVERO, COM 

DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA CONCENTRAÇÃO E DA 

ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL, 

BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO 

DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO PARA EXERCER O MÚNUS DE 

CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE PRESTAR A GARANTIA LEGAL, 

ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-DF - AI: 193745520088070000 DF 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009, 

DJ-e Pág. 53) (destaques nossos). Com efeito, diante da comprovação 

das necessidades especiais do interditando nos autos, constato que este 

não apresenta condições de por si só praticar os autos da vida civil ou 

mesmo gerir suas finanças e negócios. Por conseguinte, conquanto o 

novo Estatuto, que alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no 

sentido de que sejam fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, 
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a priori, os atos previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz 

respeito essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub 

judice também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser 

entendidos como “de mera administração”. Desse modo, verifico que a 

pretensão contida na exordial merece acolhimento, uma vez que ficou 

demonstrado por meio do laudo médico (fls. 51/52) e estudo psicossocial 

(fls. 41/44) que o interditando apresenta quadro de saúde que limita o seu 

discernimento e o impede de gerenciar seus interesses da vida civil, 

motivo pelo qual a nomeação do requerente como curador de Sebastião 

Urbano da Silva, é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Posto isso, 

considerando tudo que dos autos consta, e em consonância com o 

parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado pela parte 

autora, razão pela qual: I - DECRETO a interdição de Sebastião Urbano da 

Silva, qualificada nos autos, DECLARANDO-O relativamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 4º, inciso III 

do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 13.146/2015, 

nos limites abaixo estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curador o Sr. Divino 

Urbano da Silva, qualificada nos autos, mediante compromisso legal, nos 

termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os limites da 

curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 1772 do 

Código Civil Brasileiro, ficando o interditando Sebastião Urbano da Silva, 

portanto, privado de, sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, 

dar quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, 

e/ou praticar os atos de mera administração. Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público. Em obediência ao disposto no art. 755, § 3º do CPC e 

art. 9º, inc. III, do Código Civil, registre a presente sentença no registro civil 

das pessoas naturais desta cidade e publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma de editais do 

Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 (seis) meses, na 

imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com 

intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da curatela, que deverá ser 

assinado pela Curadora. Caberá ao Oficial do Registro Civil das Pessoas 

Naturais desta cidade comunicar ao registro das pessoas naturais do local 

de nascimento da interditanda, para fins de anotação da interdição em seu 

assento de nascimento (Lei 6.015/73, art. 106, parágrafo único e § 1º do 

art. 107). Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se. Eu, 

Kamila Tayane Padilha - Estagiária, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 1 de agosto 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.: 104285 Nr: 3097-79.2008.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WHRP, BHRP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIO ALVES PEREIRA - 

OAB:3.277-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 Vistos.

Analisando presente feito, verifico que a parte exequente aportou petitório 

às fls. 320/320-v, pugnando pela expedição de carta precatória, bem 

como seja advertido o juízo deprecado em prazo a ser fixado por este 

juízo, a fim de que prestem informações acerca da distribuição para que 

os exequentes possam auxiliar no cumprimento da ordem de prisão.

Insta consignar que inexiste óbice no que diz respeito ao deferimento de 

expedição de nova carta precatória no intuito de ensejar a prisão civil do 

executado, todavia, com relação a fixação de prazo ao juízo deprecado 

concernente a prestação de informações acerca da distribuição da carta 

precatória, entendo que o respectivo pleito não é passível de acolhimento.

Isso porque não cabe a este juízo deprecante proceder a qualquer 

determinação ao juízo deprecado, bem como o cumprimento de carta 

precatória possui prazo próprio, logo, compete ao interessado diligenciar 

no juízo deprecado acerca da distribuição da carta precatória ou data para 

realização do ato, no intuito de que, desejando, possa estar presente.

Posto isso, DEFIRO PARCIALMENTE o petitório de fls. 320/320-v, para 

tanto, EXPEÇA-SE novo mandado de prisão em face do executado.

EXPEÇA-SE carta precatória à Comarca de Sinop/MT, a fim de efetivar o 

cumprimento ao mandado de prisão, juntamente com cópia da matrícula do 

imóvel de fl. 211.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244311 Nr: 12225-11.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVQT, AFQ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BDT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): BENTO DONIZETE TEIXEIRA, Cpf: 

04787422820, Rg: 134418700, brasileiro(a). atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Vistos. Com efeito, 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, restou comprovado o 

parentesco e a necessidade do requerente, portanto suprido o binômio 

necessidade/possibilidade, estampado no § 1.º do artigo 1.694 do novo 

Código Civil, nos seguintes termos: “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 da criança.Deve se destacar que a representante do 

requerente, para fins de que o requerido possa arcar com a verba 

alimentar, reduz o pedido inicial para o patamar de 30% (trinta por cento) 

do salário mínimo.Por outro lado, no que concerne a possibilidade do 

alimentante, não vislumbro elementos suficientes para demonstração da 

capacidade financeira, uma vez que a parte autora em audiência informa 

que não tem conhecimento dos rendimentos da parte requerida.Entretanto, 

considerando o binômio necessidade/possibilidade entendo prudente 

arbitrar alimentos em favor da criança na quantia de 3% (trinta por cento) 

do salário mínimo.Ressalto que cabe aos genitores proverem as 

necessidades básicas dos filhos, conforme estabelece o art. 1.566, inciso 

IV, in verbis:“Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:(...)IV - 

sustento, guarda e educação dos filhos; (...)”De outro norte, necessário 

ainda o arbitramento das despesas extraordinárias no patamar de 50% 

(cinquenta por cento) para cada genitor, sendo estas despesas: material 

escolar e uniforme, médicas, hospitalares, laboratoriais, farmacêuticas e 

odontológicas, observando que deve ser dada preferência à rede pública 

de saúde, tudo mediante apresentação de notas e recibos.E ainda, merece 

cabimento o arbitramento da verba alimentar do 13º salário e 30% dos 

valores percebidos na condição de férias e eventuais verbas 

rescisórias.DispositivoPosto isso, e por tudo mais que dos autos constam, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido consubstanciado na 

presente ação de alimentos, para condenar Bento Donizete Teixeira, já 

qualificado nos autos, a pagar a quantia de 30% (trinta por cento) do 

salário mínimo vigente, valor atualmente equivalente a R$ 286,20 (duzentos 

oitenta e seis reais e vinte centavos) a título de alimentos em favor da 

criança Evilyn Vitória Queiroz Teixeira, incidindo o 13º salário e 30% dos 
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valores percebidos na condição de férias e eventuais verbas rescisórias, 

bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas extraordinárias.A 

pensão alimentícia deverá ser paga todo dia 10 (dez) de cada mês, a ser 

depositada em conta bancária de titularidade da genitora da requerente, 

Banco Bradesco, agência: 3930-6, conta poupança 3951-9.Por 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito, com resolução do mérito, com 

base no inciso I do art. 487 do Código de Processo Civil.Intime-se o 

requerido da presente sentença.Custas pela parte requerida, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita.Após, o trânsito em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.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, Kamila Tayane Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 01 de agosto de 2018

Rosani Nascimento da Silva Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 155281 Nr: 3903-41.2013.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMUEL FRANCISCO - 

OAB:10908/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO DE 

CAMPOS BORGES - OAB:11199/MT, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 Vistos.

Considerando que não houve acordo entre as partes, INTIME-SE o 

devedor, na pessoa de seu procurador, para pagar em 15 (quinze) dias, 

sob pena de multa de 10% (dez por cento), sobre o valor da total do 

débito, acrescido de custas e, também de honorários advocatícios de 10% 

(dez por cento). (CPC, 523 e § 1º).

Não havendo pagamento, EXPEÇA-SE mandado de penhora, remoção e 

avaliação de tantos bens quantos bastem para a satisfação do crédito 

exequendo (CPC, art. 523, § 3º), observando o bem indicado pelo 

exequente.

Em havendo indicação de bens pelo credor, PENHOREM-SE os bens 

indicados (CPC, art. 524, VII).

Transcorrido o prazo sem o pagamento, o executado dispõe do prazo de 

15 (quinze) dias para apresentação de impugnação, nos próprios autos, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art. 525).

 Decorrido em vazio o prazo de impugnação, CERTIFIQUE-SE.

Realizadas a penhora e a avaliação iniciará a fase de expropriação (CPC, 

art. 685, parágrafo único).

Expeça-se o necessário.

Às providências. Cumpra-se.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 254410 Nr: 20173-04.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MRDS, FDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 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

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 20173-04.2017.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Voluntária->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MAURA ROSA DA SILVA e FRANCIELE DA SILVA

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 31/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 0,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido Liminar 

ajuizada por Maura Rosa da Silva, por intermédio da Defensoria Pública, 

requerendo a interdição de Franciele da Silva, ambas devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Narra a requerente, em síntese, que a 

interditanda é portador de psicose não especificada (CID F 29) e de 

epilepsia e síndromes epiléticas generalizadas idiopáticas (CID G 40.3), 

razão pela qual apresenta comprometimento cognitivo e social, limitando 

suas atividades cotidianas, necessitando de ajuda de terceiros 

diariamente. Desse modo, requer seja julgada procedente a presente 

demanda nomeando a requerente como curadora da interditanda Franciele 

da Silva. Com a inicial vieram os documentos de fls. 08/17. Na decisão de 

fl. 18 restou determinada a emenda da inicial, a fim de comprovar o 

momento em que se revelou a incapacidade da interditanda. A parte autora 

aportou petitório às fls. 19/19-v, juntando relatório médico. A inicial foi 

recebida às fls. 22/24, sendo concedida a tutela de urgência nomeando 

provisoriamente a Sra. Maura Rosa da Silva como curadora provisória da 

interditanda. Audiência de entrevista do interditando às fls. 29/30. Relatório 

psicossocial às fls. 32/36. Contestação por negativa geral às fls. 40/40-v. 

Parecer ministerial de fls. 41/42, manifestando favoravelmente a 

decretação da interdição de Franciele da Silva. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, sabe-se que a curatela tem 

por finalidade precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, 

cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens. In casu, 

não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que possui 

melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a 

quem demonstre afeição ao incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que 

diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade. 

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE 

CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER 

OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO 

CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 

MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa e aos seus 

bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida àquele que 

tem melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o magistrado "a quo", 

com base no acervo probatório e visando o bem estar do interdito, nomeou 

curador quem demonstrou ser mais apto para o exercício do munus. 

Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso conhecido e improvido por 

unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, julgado em 30.06.2009) (destaque 

nosso) No caso em tela, verifica-se que a interditando apresenta 

“patologia neurológica que a impossibilita definitivamente de realizar 

qualquer atividade sozinha, se tornando totalmente incapaz e sob a 

responsabilidade de sua mãe Maura Rosa da Silva”, conforme se abstrai 

do relatório médico de fl. 14. Corroborando ao relatório médico supra, 

consta do estudo psicossocial de fls. 32/36 que a interditanda “necessita 

de auxilio desde seu nascimento, Franciele possui histórico de convulsões 

e necessita de tratamento constante, não podendo ficar nenhum dia sem 

medicação (...) a equipe é favorável a interdição”. Assim, vejo o conjunto 

probatório aportado aos autos demonstram que o interditando não possui 

condições de gerir os seus interesses da vida civil. Nesse sentido é a 

jurisprudência: PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO DE QUE SE 

MOSTRA NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, POSTO QUE A 
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DOENÇA DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O INABILITA PARA 

O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA ADMINISTRAR E GERIR 

OS SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE INSTRUEM OS AUTOS 

DEIXAM PATENTE QUE O INTERDITANDO EXPERIMENTA QUADRO DE 

TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E DE DÉFICIT COGNITIVO DE 

MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA 

CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O INABILITA PARA A PRÁTICA DE 

ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA GERIR SUAS FINANÇAS E 

NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS FILHOS DO INTERDITANDO 

PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE 

PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM CONSONÂNCIA COM O 

DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. RECURSO CONHECIDO E 

P R O V I D O .  ( T J / D F  -  A I :  1 9 3 7 4 5 5 2 0 0 8 8 0 7 0 0 0 0  D F 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009) 

(destaques nossos) Com efeito, diante da comprovação das 

necessidades especiais da interditanda nos autos, constato que a mesma 

não apresenta condições de por si só praticar os atos da vida civil ou 

mesmo gerir suas finanças e negócios. Por conseguinte, conquanto o 

novo Estatuto, que alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no 

sentido de que sejam fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, 

a priori, os atos previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz 

respeito essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub 

judice também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser 

entendidos como “de mera administração”. Desse modo, verifico que o 

pedido merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do 

laudo médico (fl. 14) e estudo psicossocial (fls. 32/36) que a interditanda 

apresenta quadro de saúde que limita o seu discernimento e a impede de 

gerenciar seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a nomeação da 

requerente como curadora de Franciele da Silva é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo o que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a interdição de 

Franciele da Silva, qualificada nos autos, DECLARANDO-A absolutamente 

incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na forma do artigo 

4º, inciso III do Código Civil, com a redação que lhe foi dada pela Lei nº 

13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; II – NOMEIO-LHE curadora a 

Sra. Maura Rosa da Silva, qualificada nos autos, mediante compromisso 

legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – Estabeleço que os 

limites da curatela ficam circunscritos às restrições, nos termos do art. 

1.772 do Código Civil Brasileiro, ficando a interditada, portanto, privada de, 

sem a curadora ora indicada, emprestar, transigir, dar quitação, adquirir, 

alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou praticar os atos de 

mera administração. Por consequência, DECLARO EXTINTO o feito com 

resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 do Código de 

Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, anotando-se ser 

esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Ciência ao 

Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, publique-se na rede 

mundial de computadores, no sítio do Tribunal de Justiça e na plataforma 

de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá por 06 

(seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no Órgão Oficial, por 03 

(três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e lavre-se o termo da 

curatela, que deverá ser assinado pela Curadora, com fundamento no art. 

755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de Registro Civil, para 

averbação à margem do assento de nascimento da interditada. Após o 

decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Kamila Tayane Padilha , digitei.

 Tangará da Serra - MT, 2 de agosto de 2018.

Rosani Nascimento da Silva Almeida

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 251956 Nr: 18352-62.2017.811.0055

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DLS, MS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 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

JUSTIÇA GRATUITA

AUTOS N.º 18352-62.2017.811.0055

 ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

PARTE REQUERENTE: DIVINA LOPES SHIMOTO e MASSAO SHIMOTO

INTIMANDO(A, S): TERCEIROS INTERESSADOS E PÚBLICO EM GERAL

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 05/07/2017

VALOR DA CAUSA: R$ 937,00

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada dos termos da r. 

sentença proferida nos autos e a seguir transcrita.

 SENTENÇA: Vistos. Trata-se de Ação de Interdição com Pedido Liminar 

ajuizada por Divina Lopes Shimoto, por intermédio da Defensoria Pública, 

requerendo a interdição de Massao Shimoto, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Narra a requerente, em síntese, que o 

interditando apresenta demência em estado avançado, de início há pelo 

menos 7 (sete) anos, apresentando-se desorientado no tempo e no 

espaço e com dificuldades de compreensão no que lhe é questionado, 

presentes no laudo médicp CID 10 G30.1 (Alzheimer). Registra que o 

interditando não consegue realizar as suas necessidades básicas 

sozinho, em razão dos problemas de saúde acima mencionados, além de 

não possuir condições de responder por si só perante a sociedade civil. 

Desse modo, requer seja julgada procedente a presente demanda 

nomeando a requerente como curadora do interditando Massao Shimoto. 

Com a inicial vieram os documentos de fls. 06/17. A inicial foi recebida às 

fls. 18/20, sendo concedida a tutela de urgência nomeando 

provisoriamente a Sra. Divina Lopes Shimoto como curadora provisória do 

interditando. Relatório psicossocial às fls. 28/30. Audiência de entrevista 

do interditando às fls. 31/32. Contestação por negativa geral às fls. 

37/37v. Parecer ministerial de fls. 38/40, manifestando favoravelmente a 

decretação da interdição de Massao Shimoto. Os autos vieram-me 

conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, sabe-se que a curatela tem 

por finalidade precípua preservar os interesses do curatelado/interditado, 

cuidando de tudo que diz respeito à sua pessoa e aos seus bens. In casu, 

não restam dúvidas que a curatela deve ser deferida àquele que possui 

melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado/interditado, a 

quem demonstre afeição ao incapaz. Verifica-se, portanto, que a curatela 

constitui-se em instituto de interesse público, destinada, em sentido geral, 

a reger a pessoa ou administrar bens de incapazes que se encontram 

impossibilitados de regerem sua vida por si, em razão de moléstia, 

prodigalidade ou ausência. Como o próprio nome diz, o instituto tem por 

finalidade preservar a defesa do curatelado/interditado, cuidando no que 

diz respeito a sua pessoa e ao seu patrimônio no limite da necessidade. 

Na nomeação de curador o magistrado deve ter em vista a situação que 

melhor se amolda aos interesses do curatelado/interditado, não podendo 

permitir que questões econômicas e interesses particulares prevaleçam 

sobre seu bem-estar. Nesse sentido é a jurisprudência: APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO DE INTERDIÇÃO. DECRETAÇÃO DE NOMEAÇÃO DE 

CURADOR PELO JUÍZO MONOCRÁTICO DE PESSOA QUE VISA ATENDER 

OS INTERESSES DO INTERDITO. PREVALÊNCIA DO BEM-ESTAR DO 

CURATELADO. DECISÃO DE PRIMEIRO GRAU CONFIRMADA. 

MANUTENÇÃO DO CURADOR NOMEADO. RECURSO IMPROVIDO. A 

curatela tem por finalidade precípua preservar os interesses do 

interditado, cuidando de tudo que diz respeito A sua pessoa e aos seus 

bens. Não resta dúvida de que a curatela deve ser deferida àquele que 

tem melhores condições de zelar pelos interesses do curatelado, a quem 

demonstre afeição ao incapaz. No caso dos autos, o magistrado "a quo", 

com base no acervo probatório e visando o bem estar do interdito, nomeou 

curador quem demonstrou ser mais apto para o exercício do munus. 

Sentença de primeiro grau confirmada. Recurso conhecido e improvido por 

unanimidade. (TJ/SE – Apelação Cível 2009205539, 1ª Câmara Cível, Rel. 

Des. Suzana Maia Carvalho Oliveira, julgado em 30.06.2009) (destaque 

nosso) No caso em tela, verifica-se que a interditando apresenta “quadro 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 217 de 665



demencial avançado, de início há pelo menos 7 anos, com diagnóstico 

provável de CID G30.1. Atualmente apresenta-se desorientado no tempo e 

no espaço e com dificuldade de compreensão do que lhe é questionado. O 

paciente não apresenta condições de responder por si só perante a 

sociedade civil”, conforme se abstrai do relatório médico de fl. 12. 

Corroborando ao relatório médico supra, consta do estudo psicossocial de 

fls. 28/30 que o interditando “há algum tempo começou a apresentar 

indícios de Alzheimer (...) que a esposa Divina Lopes Shimoto e suas 

filhas demonstram cuidar muito bem do Sr. Massao Shimoto e busca 

proporcionar dentro das possibilidades conforto à ele.” Assim, vejo o 

conjunto probatório aportado aos autos demonstram que o interditando 

não possui condições de gerir os seus interesses da vida civil. Nesse 

sentido é a jurisprudência: PLAUSÍVEL A TESE DEFENDIDA NO RECURSO 

DE QUE SE MOSTRA NECESSÁRIA A INTERDIÇÃO DO DEMANDADO, 

POSTO QUE A DOENÇA DE ALZHEIMER, DE QUE ESTÁ ACOMETIDO, O 

INABILITA PARA O EXERCÍCIO DOS ATOS DA VIDA CIVIL E PARA 

ADMINISTRAR E GERIR OS SEUS BENS. 2. OS LAUDOS MÉDICOS QUE 

INSTRUEM OS AUTOS DEIXAM PATENTE QUE O INTERDITANDO 

EXPERIMENTA QUADRO DE TRANSTORNO COGNITIVO PROGRESSIVO E 

DE DÉFICIT COGNITIVO DE MODERADO A SEVERO, COM DIMINUIÇÃO DA 

ORIENTAÇÃO GLOBAL, DA CONCENTRAÇÃO E DA ATENÇÃO, QUE O 

INABILITA PARA A PRÁTICA DE ATOS DA VIDA CIVIL, BEM COMO PARA 

GERIR SUAS FINANÇAS E NEGÓCIOS. 3. A NOMEAÇÃO DE UM DOS 

FILHOS DO INTERDITANDO PARA EXERCER O MÚNUS DE CURADOR 

PROVISÓRIO, EXIMINDO-O DE PRESTAR A GARANTIA LEGAL, ESTÁ EM 

CONSONÂNCIA COM O DISPOSTO NO ARTIGO 1.190 DO CPC. 4. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ/DF - AI: 193745520088070000 DF 

0019374-55.2008.807.0000, Relator: JOÃO BATISTA TEIXEIRA, Data de 

Julgamento: 19/03/2009, 1ª Turma Cível, Data de Publicação: 30/03/2009) 

(destaques nossos) Com efeito, diante da comprovação das 

necessidades especiais do interditando nos autos, constato que o mesmo 

não apresenta condições de por si só praticar os atos da vida civil ou 

mesmo gerir suas finanças e negócios. Por conseguinte, conquanto o 

novo Estatuto, que alterou a redação do artigo 1.727 do Código Civil, no 

sentido de que sejam fixados limites ao exercício da curatela, abrangendo, 

a priori, os atos previstos no artigo 1.728 do Código Civil, o qual diz 

respeito essencialmente à alienação e aquisição de bens, no caso sub 

judice também devem abranger os atos patrimoniais que possam ser 

entendidos como “de mera administração”. Desse modo, verifico que o 

pedido merece acolhimento, uma vez que ficou demonstrado por meio do 

laudo médico (fl. 12) e estudo psicossocial (fls. 28/30) que o interditando 

apresenta quadro de saúde que limita o seu discernimento e a impede de 

gerenciar seus interesses da vida civil, motivo pelo qual a nomeação da 

requerente como curadora de Massao Shimoto é medida que se impõe. 

DISPOSITIVO Posto isso, considerando tudo o que dos autos consta, e em 

consonância com o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado pela parte autora, razão pela qual: I - DECRETO a interdição do 

Sr. Massao Shimoto, qualificado nos autos, DECLARANDO-O 

absolutamente incapaz de exercer pessoalmente os atos da vida civil, na 

forma do artigo 4º, inciso III do Código Civil, com a redação que lhe foi dada 

pela Lei nº 13.146/2015, nos limites abaixo estabelecidos; II – NOMEIO-LHE 

curadora a Sra. Divina Lopes Shimoto, qualificado nos autos, mediante 

compromisso legal, nos termos do artigo 755, inciso I, do CPC; III – 

Estabeleço que os limites da curatela ficam circunscritos às restrições, 

nos termos do art. 1.772 do Código Civil Brasileiro, ficando o interditado, 

portanto, privado de, sem o curador ora indicado, emprestar, transigir, dar 

quitação, adquirir, alienar, hipotecar, demandar ou ser demandado, e/ou 

praticar os atos de mera administração. Por consequência, DECLARO 

EXTINTO o feito com resolução do mérito, com base no inciso I do art. 487 

do Código de Processo Civil. Custas pela parte requerente, contudo, 

anotando-se ser esta beneficiária da justiça gratuita. Publique-se. 

Intime-se. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Após, 

publique-se na rede mundial de computadores, no sítio do Tribunal de 

Justiça e na plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 01 (uma) vez e no 

Órgão Oficial, por 03 (três) vezes com intervalos de 10 (dez) dias e 

lavre-se o termo da curatela, que deverá ser assinado pela Curador, com 

fundamento no art. 755, § 3º do CPC. Expeça-se mandado, ao Cartório de 

Registro Civil, para averbação à margem do assento de nascimento do 

interditado. Após o decurso do prazo recursal, arquivem-se os autos com 

as baixas e anotações necessárias. Às providências. Cumpra-se.

Eu, Kamila Tayane Padilha, digitei.

 Tangará da Serra - MT, 2 de agosto 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.: 283842 Nr: 12173-78.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VGP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACGP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA MARIA VIEIRA - 

OAB:16718

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso:I - INDEFIRO o pedido de tutela de urgência pretendido pelo 

requerente, ante a ausência do preenchimento dos requisitos da tutela de 

urgência, previstos no art. 300 do CPC.II - Designe-se data para realização 

da audiência de mediação e conciliação, conforme pauta de audiência 

constante no Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca.III - Cite-se a parte 

requerida (CPC, art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, 

para que compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º 

do CPC), sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou da requerida na audiência 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, sendo sancionado 

com multa de até dois por cento da vantagem econômica pretendida ou do 

valor da causa, nos termos do artigo 334, §8º do CPC.c) que na audiência 

as partes deverão estar acompanhadas de advogado/defensor público 

(art. 695, § 4º do CPC).d) caso não haja acordo entre as partes na 

audiência, passa-se a incidir as normas do procedimento comum, podendo 

a parte requerida apresentar contestação, no prazo legal de 15 (quinze) 

dias, contados a partir da realização da audiência ou do protocolo do 

pedido de cancelamento apresentado pelo réu, além das advertências do 

artigo 344 do Código de Processo Civil.Às providências necessárias. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 228499 Nr: 17162-98.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VRRDS, DARSONI RORIZ ADRIANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR AUGUSTO DE SOUZA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia Lopes Martins - 

OAB:22340

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, até a presente data, não consta nos autos pagamento, 

prova ou justificativa, acerca do débito pelo executado, apesar de 

devidamente intimado conforme certidão de fl.66. Assim sendo, INTIMO a 

parte exequente para requerer o que lhe é de direito.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 205237 Nr: 18863-31.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHSDS, LLDSF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WNS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): WESLEY NEVES SALDANHA, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO DO EXECUTADO, para no prazo de 3 (três) dias, 
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efetuar o pagamento dos alimentos em atraso, no valor de R$ 6.638,15 

(seis mil e seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos), com 

acréscimos legais, bem como as parcelas vincendas, comprovar que já o 

fez ou a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser protestado o 

pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 03 (três) 

meses (CPC, art. 528,§§ 1ºe 3º). Conta Bancária para depósito: conta n. 

00031297-1, Op. 013, Agência 2086, Caixa Econômica Federal, em nome 

de Lucimara Lira da Silva, CPF n. 039.039.161-10.

Despacho/Decisão: Vistos.Conforme o petitório retro, vejo que restaram 

esgotadas as tentativas de intimação da parte executada, deste modo, 

INTIME-SE o devedor, através de edital, para, em 03 (três) dias, efetuar o 

pagamento da pensão alimentícia, no valor de R$ 6.638,15 (seis mil 

seiscentos e trinta e oito reais e quinze centavos), com os acréscimos 

legais, bem como as parcelas vincendas, a serem depositadas na conta 

bancária da representante do Exequente ou, no mesmo prazo, comprovar 

que o fez ou justificar a impossibilidade de efetua-lo, sob pena de ser 

protestado o pronunciamento judicial e decretada a sua prisão civil por até 

03 (três) meses (CPC, art. 528 §§ 1º e 3º).Não havendo pagamento, no 

prazo legal, se faz necessária à nomeação de curador especial.Assim, 

considerando a regra legal prevista no artigo 72, inciso II do Código de 

Processo Civil, nomeio-lhe curador especial, na pessoa do procurador da 

UNIJURIS, para querendo, apresentar justificativa no prazo legal.Após, 

venham-me os autos conclusos.Expeça-se o necessário. Às 

providências. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Márcia Adriana Padilha, 

digitei.

Tangará da Serra, 03 de agosto de 2018

Leilamar Aparecida Rodrigues Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 279035 Nr: 8250-44.2018.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESV, LABSDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILAINE MARIA TORQUATO 

VILLAR - OAB:7204-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente às fls. 13/13-v e 

tendo em vista o parecer ministerial de fl. 14/15, HOMOLOGO para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, o acordo realizado entre as partes 

referente aos alimentos e guarda.

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.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 203183 Nr: 17264-57.2015.811.0055

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RLJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFDAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISMAR SANCHES LOPES - 

OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B/MT, Tiago Maciel 

Borges - OAB:12997-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELISANGELA SANCHES 

FERREIRA DE ANDRADE - OAB:OAB/MT- 15.154, JAQUELINE PERES 

LESSI - OAB:15343

 Certifico que ante o teor dos pedidos de fls. 494 e 495, intimo as partes 

para, no prazo legal, apresentarem cópia da certidão de casamento do Sr. 

Roberto Luppi Junior e Magda Ferreira de Andrade Luppi, para possibilitar 

a expedição do Mandado de Averbação do Divórcio.

Michele Beutinger de Mattos Martinez

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 283707 Nr: 12082-85.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CVC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, DETERMINO:I - Designe-se data para realização da audiência 

de mediação e conciliação, conforme pauta de audiência constante no 

Cartório, remetendo-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca.II - Cite-se a parte requerida (CPC, 

art. 247, I), com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, para que 

compareça à audiência de mediação e conciliação (art. 695, § 2º do CPC), 

sendo que no mandado deverão ser consignadas as seguintes 

observações:a) conterá apenas os dados necessários à audiência, 

devendo estar desacompanhado da petição inicial (art. 695, § 1º do 

CPC);b) que a ausência injustificada do autor ou da requerida 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.: 242722 Nr: 10947-72.2017.811.0055

 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: REGINA ALENCAR BENDLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN HENRIQUE REIS PAVAO, BRUNO 

HENRIQUE REIS PAVAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482, CARLOS ALBERTO DE PAULA - OAB:10.374-B, 

Gabriella de Souza Machiavelli - OAB:19727, WALMIR ANTONIO 

PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DESIGNO audiência de conciliação para a data de 26/09/2018, às 

15h45min.

Intimem-se as partes.

Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 270297 Nr: 1378-13.2018.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMR, VMR, ICM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRESLAINE MACIEL PEGO - 

OAB:24139/MT, DEBORAH BARBOSA CAMACHO - OAB:11335/MT, 

RODRIGO NUSS - OAB:OAB/MT 16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando que as partes compuseram amigavelmente no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC desta Comarca à fl. 43/44, 

bem como o parecer ministerial de fl. 48, HOMOLOGO para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos o acordo realizado entre as partes, 
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referente ao pagamento e exoneração de alimentos.

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.

Sem custas às partes, uma vez que estas transigiram antes da sentença, 

nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

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

OFICIE-SE à empresa Oeste Veículos Ltda, para que proceda com o 

desconto mensal do salário percebido pelo requerente Aguinaldo Roqueti, 

a título de alimentos em favor da filha Bruna Mariano Roqueti, no valor de 

36,68% (trinta e seis vírgula sessenta e oito por cento) do salário mínimo 

vigente, que corresponde atualmente a R$ 350,00 (trezentos reais), a ser 

depositado na conta bancária da representante legal da adolescente, Sra. 

Ivanete Mariano Roqueti, Banco Bradesco, agência 5583-2, conta 

poupança 1004154-6.

Ciência ao Ministério Público.

Após, arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 213901 Nr: 5160-96.2016.811.0055

 AÇÃO: Adoção->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ESDM, WPS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLEIDIANE CUSTODIO DA SILVA 

ASSIS - OAB:11451-MT, MARCOS ROBERTO DA SILVA VALENTIM - 

OAB:OAB/MT 17.738

 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 do despacho de 

fl.105, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.106, através de 

seus advogados. 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, 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 264103 Nr: 27735-64.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MRRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANTONIO DE SOUZA - 

OAB:22.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não obstante intimado à fl. 34, o Requerido não apresentou 

contestação.

Certifico, ainda, que impulsiono o feito para intimar a Parte Autora para 

requerer o que lhe for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 286164 Nr: 14022-85.2018.811.0055

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

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WDSM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Bertoldo Muleta - 

OAB:24593O

 Vistos.

Analisando os autos, verifico que a petição inicial não atendeu ao que 

estabelece o art. 319, inc. II do CPC, pois o referido dispositivo legal dispõe 

que a petição inicial indicará os nomes, os prenomes, o estado civil, a 

existência de união estável, a profissão, o número de inscrição no 

Cadastro de Pessoas Físicas ou no Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, 

o endereço eletrônico, o domicílio e a residência do autor e do réu.

Diante do exposto, intime-se o procurador da parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a petição inicial, indicando os dados 

acima mencionados da parte requerida, sob pena de indeferimento da 

exordial e/ou cancelamento da distribuição, consoante estabelece o art. 

321 c/c art. 330, IV, ambos do Novo Código de Processo Civil.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 244541 Nr: 12393-13.2017.811.0055

 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: APB, EPBT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR FREITAS REGO - 

OAB:23130/O, EZEQUIEL SERAFIM DA PAIXÃO MAZZETO - 

OAB:23326/O, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRO COSTA PINHEIRO 

- OAB:21482/O

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico que decorreu o prazo, 

para a parte requerida apresentar a contestação, apesar de estar 

devidamente citado, conforme consta na certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fl.85-v. Portanto, INTIMO a parte autora para requerer o que lhe é de 

direito, no prazo legal.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 104557 Nr: 3321-17.2008.811.0055

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WHRP, BHRP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALUISIO FELIPHE BARROS - 

OAB:15712, CARLOS ALBERTO DE PAULA - OAB:10.374-B, FRANCO 

ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS - OAB:7.557/MT, Gabriella de Souza 

Machiavelli - OAB:19727, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - 

OAB:14554/MT, RAONNY ALVES DE SANTANA - OAB:22158-O, 

WALMIR ANTONIO PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4284/MT, WILLIAN 

PEREIRA MACHIAVELLI - OAB:4617/MT

 Posto isso, INDEFIRO o petitório de fls. 237/238-v, para tanto, EXPEÇA-SE 

mandado de avaliação do imóvel sob matrícula R-06-29.643, juntamente 

com a cópia da mesma, constante nos autos sob Código 242722 às fls. 

73/74.Expeça-se o necessário. Às providências. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 135007 Nr: 5139-96.2011.811.0055

 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: JGC, MCC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINE GALDINO BARREIROS 

- OAB:14.167/MT, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3610-B/MT, 

MARIANA ROSA GOLBERTO MENEZES - OAB:OAB/MT 16.155, VIVIANE 

ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DE SÃO 

PAULO - OAB:

 Certifico que, intimo a parte autora na pessoa de seu procurador, para 

tomar conhecimento do resultado de DNA, fls. 171/173, bem como para 

manifestar acerca do laudo, no prazo legal.

Yandra Millena A. Sousa

 Estagiária
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 209598 Nr: 1769-36.2016.811.0055

 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: MABDM, AMB, SDSM, VBDM, MVGADM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAADM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO FERNANDO AMBROSIO 

SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, Nelson Garcia da Silva Junior - OAB:348.920

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico ainda, ante a certidão do 

Sr. Oficial de Justiça de fl. 329, INTIMO a parte autora, para requerer o que 

lhe é de direito.

Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 62155 Nr: 3704-29.2007.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VCADS, RADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO ASCARI SOARES DE 

OLIVEIRA FIGUEIREDO - OAB:21994/O, RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO - 

OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI SOARES - 

OAB:MT 14.210

 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.144, apesar de estar devidamente intimada para o ato, fl.145, através de 

seus advogados. 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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 24 Nr: 55-86.1989.811.0055

 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: TEREZA QUADRA CESÁRIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de PEDRO CEZÁRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - NÚCLEO 

TANGARÁ DA SERRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, com fulcro no art. 485, VI, do Código de Processo Civil, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, uma vez que é 

manifesta a ausência de interesse processual.Custas pela parte 

requerente, todavia, anotando-se ser esta beneficiária da justiça 

gratuita.Publique-se. Intime-se. Transitada em julgado, após as baixas e 

anotações necessárias, arquivem-se os autos.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 258270 Nr: 23417-38.2017.811.0055

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ENBC, BMNB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDJAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELOI SADI BULOW - OAB:11708

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisando o feito verifico que foi dado vista dos autos ao Ministério 

Público sem antes ouvir a inventariante acerca do petitório de fls. 180/185.

Posto isso, intime-se a inventariante para , no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifestar-se acerca do petitório de fls. 180/185.

Decorrido o prazo, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260581 Nr: 25257-83.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DAYANA MARYELLEN SIMÕES GREGORIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIDE DZIOBAK REGINATTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELIA DE SOUZA ERMITA - 

OAB:11.871

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, em consulta ao sistema Apolo constatei a inexistência de 

lembrete a ser juntada neste processo. Certifico que decorreu o prazo, 

para a parte requerida apresentar a contestação, apesar de estar 

devidamente citado, conforme consta na certidão do Sr. Oficial de Justiça 

de fl.71. Portanto, INTIMO a parte autora para requerer o que lhe é de 

direito, no prazo legal.

 Valdeir Ferreira Lima

 Técnico Judiciário

 Mat.7761

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 225967 Nr: 15009-92.2016.811.0055

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MLVDO, AGOF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO SILVA SANTOS - 

OAB:12.655-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, por tudo mais que dos autos constam, e em consonância com 

o parecer ministerial, JULGO PROCEDENTE o pedido consubstanciado na 

exordial para CONCEDER a guarda definitiva e responsabilidade do 

adolescente Alex Gabriel Oliveira Falcão em favor da requerente Maria 

Luciene Vieira de Oliveira.Por fim, JULGO EXTINTO o processo com 

resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC.Custas pela parte 

requerente.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se.Ciência ao Ministério 

Público.Proceda-se com a Lavratura do Termo de Guarda 

Definitiva.Transitado em julgado, arquivem-se os autos mediante as baixas 

e anotações necessárias.Às providências.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 272552 Nr: 3088-68.2018.811.0055

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KARLA APOLINARIA FONSECA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAPHAEL NEVES COSTA - 

OAB:12.411-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KÁTIA CRISTINA RODRIGUES - 

OAB:OAB/MT 13451

 Autos nº: 272552.

Natureza: Busca e apreensão.

Requerente: Banco Bradesco Financiamentos S/A.
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Requerido: Karla Apolinária Fonseca.

Vistos,

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta em 21 de fevereiro de 

2018 por Banco Bradesco Financiamentos S/A em face de Karla 

Apolinária Fonseca, ambos já qualificados, visando a apreensão do bem 

que lhe alienou fiduciariamente em garantia, cujas prestações se 

encontravam em atraso.

A inicial veio instruída com os documentos de fls. 06/21, tendo sido 

deferida a liminar pleiteada pela decisão de fls. 22/23.

A liminar foi cumprida às fls. 32.

Devidamente citada (fls. 31), a parte requerida às fls. 34/37 requereu a 

juntada do comprovante de pagamento, a liberação do veículo ou a não 

consolidação da propriedade do veículo à parte autora até que fosse 

discutido o mérito da demanda.

Às fls. 38/43 a parte requerida pugnou pelo reconhecimento do 

adimplemento substancial, bem como que a manutenção do veículo em 

Tangará da Serra – MT.

 Às fls. 47/89 a parte requerida apresentou contestação sustentando que 

deixou de realizar o pagamento das parcelas por conta de imprevistos 

financeiros, bem como que realizou o pagamento das parcelas vencidas e 

vincendas no percentual de 80,81% da totalidade do contrato, restando 

saldo devedor residual devido a cobrança de valores abusivos e ilegais.

 Por conta disso, sustentou quatro irregularidades contratuais, sendo elas 

a capitalização de juros, a cobrança de despesas administrativas não 

comprovadas, comissão de permanência cumulada com outros encargos 

e multa de mora acima do permissivo legal.

 Informou interesse na conciliação.

Às fls. 93/99 a contestação foi impugnada.

 É o breve relatório.

D E C I D O.

Inicialmente, cumpre-me registrar que deixei de designar audiência de 

conciliação, uma vez que a parte autora manifestou expressamente às fls. 

93-vº, que não possui proposta de acordo, em razão da apreensão do 

veículo.

 Feita a consideração acima e analisando os autos, verifico que os 

elementos necessários à formação de minha convicção já se encontram 

coligidos aos autos, estando, então, a causa madura e apta para ser 

julgada, com fulcro no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

conheço diretamente do pedido, proferindo sentença.

 Sendo assim, justificada a possibilidade de julgamento antecipado do 

processo e não havendo preliminar e outras questões prejudiciais a ser 

decididas, passo ao exame do mérito da demanda, expondo as razões de 

meu convencimento, conforme exigência esculpida no art. 93, inciso IX, do 

Constituição Federal de 1988.

A ação de busca e apreensão, submetida ao rito especial, previsto no 

Decreto-lei nº 911/69, objetiva possibilitar ao credor fiduciário consolidar o 

domínio e a posse do bem dado em garantia.

 Analisando os autos, verifico que a parte autora comprovou a existência 

de relação contratual com o requerido, por meio do contrato de 

financiamento com garantia de alienação fiduciária, acostado às fls. 10/14, 

bem como a mora às fls. 15/16, de modo que preencheu os requisitos 

necessários para a busca e apreensão. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA – RESCISÃO CONTRATUAL C/C CONSOLIDAÇÃO NAS MÃOS 

DO CREDOR DO DOMÍNIO E POSSE DO BEM – SENTENÇA MANTIDA – 

PRECEDENTES DESTE TRIBUNAL DE JUSTIÇA - RECURSO DESPROVIDO. 

"(...) restando evidenciada a inadimplência e mora do devedor pelo não 

cumprimento do contrato de alienação fiduciária celebrado entre as partes, 

correto se faz a busca e apreensão do veículo e consequente rescisão 

contratual. (Ap 39726/2014, DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/09/2014, Publicado no DJE 

29/09/2014) (...)” (Ap 41547/2016, DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/08/2016, Publicado 

no DJE 29/08/2016) (Destaquei). (TJ-MT, Ap 104440/2016, DESA. NILZA 

MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

13/12/2016, Publicado no DJE 16/12/2016)

 Por outro lado, quanto à alegação da parte requerida de que ficou 

impossibilitada de cumprir as obrigações contratuais ante dificuldades 

financeiras e de purgar a mora devido à cobrança de juros abusivos, 

entendo que razão não lhe assiste, uma vez que independentemente das 

alegadas insolvência pessoal e ilegalidade contratual, a parte requerida 

deveria ter purgado a mora no prazo de até cinco dias após executada a 

liminar, conforme dispõe o artigo 3.º, § 1.º, Dec.-Lei n.º 911/69. Nesse 

sentido, o julgado ora colacionado:

“AÇÃO RESCISÓRIA – BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA 

– VENDA IMEDIATA DO BEM – DOCUMENTO NOVO – PEDIDO DE 

RESCISÃO DO CONTRATO E MULTA PREVISTA NO § 6º, ART. 3º DO 

DECRETO-LEI N. 911/69 – SENTENÇA CORRETA – AÇÃO IMPROCEDENTE. 

I - O requisito necessário à procedência da Ação de Busca e Apreensão é 

apenas a comprovação da mora. Assim, em caso de ação de busca e 

apreensão, a concessão da liminar e a consequente procedência da ação 

dependem da comprovação da inadimplência do devedor, que decorrerá 

do simples vencimento do prazo para pagamento. II - A impossibilidade da 

mencionada restituição em caso da prática de ato supostamente ilícito por 

parte da requerida, não teria o condão de ensejar, de per si, uma possível 

improcedência da ação de busca e apreensão. III - A alienação do bem, 

mesmo que indevidamente, não enseja necessariamente a improcedência 

da ação de busca e apreensão, pois, se restar claramente configurada a 

mora, a procedência do pedido é o corolário legal imposto ao caso. IV - 

Tem-se que as consequências advindas da alienação do veículo, 

ocorridas após a sentença, devem ser discutidas em ação própria. V – 

Sentença correta. Improcedência da ação rescisória.” (TJ-MS - AR: 

40083825020138120000 MS 4008382-50.2013.8.12.0000, Relator: Des. 

Amaury da Silva Kuklinski, Data de Julgamento: 21/09/2015, 3ª Seção 

Cível, Data de Publicação: 09/11/2015)

 Acerca da purga da mora, cumpre-me registrar que somente é possível o 

seu reconhecimento com o pagamento da integralidade do débito, 

inexistindo a possibilidade pelo pagamento tão somente das parcelas 

vencidas. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – 

PURGA DA MORA – DEPÓSITO EFETUADO NO VALOR INFORMADO PELO 

CREDOR NA INICIAL – CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ – 

TRANSCURSO DE MAIS DE UM ANO APÓS A DATA DA PROPOSITURA DA 

AÇÃO – DEFASAGEM MONETÁRIA – NECESSIDADE DE NOVO CÁLCULO 

CORRIGIDO – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.O 

Recurso Especial Nº 1.418.593 - MS (2013/0381036-4) determinou: "Nos 

contratos firmados na vigência da Lei nº 10.931/2004, compete ao 

devedor, no prazo de 5 (cinco) dias após a execução da liminar na ação 

de busca e apreensão, pagar a integralidade da dívida - entendida esta 

como os valores apresentados e comprovados pelo credor na inicial -, sob 

pena de consolidação da propriedade do bem móvel objeto de alienação 

fiduciária".Havendo o transcurso de mais de 1 (um ano) após a 

propositura da ação de busca e apreensão pelo credor fiduciário, a 

correção do valor do débito trazido na inicial é medida que se impõe, diante 

da defasagem monetária operada, de modo que não há como se declarar 

quitado o contrato sem a respectiva correção da dívida.” (TJ-MT, Ap 

100758/2017, DES. DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/10/2017, Publicado no DJE 07/11/2017) 

(Original sem grifo)

 Portanto, a purgação da mora deveria ter sido feita no prazo de cinco dias 

contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, consistente no 

depósito judicial/pagamento do valor integral da dívida, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial, não havendo que se falar 

em purgação parcial da mora, ainda que tenha realizado o pagamento de 

cerca de 80% do contrato, tendo em vista que a teoria do adimplemento 

substancial não se aplica nos casos de alienação fiduciária. Nesse 

sentido o julgado ora colacionado:

“BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - ADIMPLEMENTO 

SUBSTANCIAL – NÃO APLICAÇÃO – DECRETO-LEI N. 911/69 – NORMA 

ESPECIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. Conforme 

entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, não se aplica a 

tese de adimplemento substancial aos casos de alienação fiduciária, ante 

a necessidade de pagamento integral do débito previsto no Decreto-Lei n. 

911/69, norma especial em relação ao Código Civil. In casu, considerando 

a impossibilidade de aplicação da teoria do adimplemento substancial, 

revela-se equivocado o julgamento improcedente da ação, mormente pelo 

fato do devedor não ter comprovado a quitação integral do débito.” (TJ-MT, 

Ap 34654/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, TERCEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 11/07/2018, Publicado no DJE 

17/07/2018)

 No que tange a pretensão de discussão dos encargos do contrato de 

financiamento objeto da persente busca e apreensão, a fim de serem 

afastadas as ilegalidades apontadas pela parte requerida, entendo que é 
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plenamente possível, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal 

de Justiça:

“AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. BANCÁRIO. BUSCA E 

APREENSÃO. CONTESTAÇÃO. REVISÃO DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. 

POSSIBILIDADE. PRECEDENTES. 1. A jurisprudência desta Corte Superior 

de Justiça pacificou-se no sentido de que é possível a discussão sobre a 

legalidade de cláusulas contratuais como matéria de defesa na ação de 

busca e apreensão. 2. Agravo regimental não provido.” (STJ - AgRg no 

REsp: 1227455 MT 2010/0213579-8, Relator: Ministro RICARDO VILLAS 

BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 03/09/2013, T3 - TERCEIRA TURMA, 

Data de Publicação: DJe 11/09/2013).

 Assim, passo a analisar as ilegalidades apontadas pela parte requerida.

 1 – Incidência do Código de Defesa do Consumidor:

Pois bem, impende destacar que o Código de Defesa do Consumidor, de 

fato, se aplica ao caso em tela.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça já pacificou entendimento de 

que é aplicável o Código de Defesa do Consumidor às relações 

envolvendo instituições financeiras, estando tal matéria inserida na Súmula 

297:

“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras”

 Logo, não há dúvidas de que deve incidir o Código de Defesa do 

Consumidor na relação estabelecida entre as partes.

2 – Capitalização de juros:

No tocante a capitalização de juros em periodicidade inferior a um ano, 

seja ela semestral, trimestral, mensal ou diária, é permitida pela Medida 

Provisória 2.170-36/2001, desde que o contrato tenha sido celebrado após 

31/03/2000 e expressamente pactuada. Nesse sentido os julgados ora 

colacionados:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO 

REGIMENTAL. RECURSO ESPECIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. 

JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE. SÚMULA 382/STJ. 

CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA. MP 2.170-36/2001. APLICAÇÃO DA SÚMULA 83 

DO STJ. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 1. Nos contratos 

bancários não se aplica a limitação da taxa de juros remuneratórios em 

12% ao ano, sendo necessária a demonstração, no caso concreto, de 

que a referida taxa diverge de forma atípica da média de mercado para 

caracterização de abusividade em sua cobrança. 2. A Segunda Seção, ao 

apreciar os recursos especiais 1.112.879/PR e 1.112.880/PR, entendeu 

que nos contratos celebrados após 31.3.2000, data da publicação da 

Medida Provisória 1.963-17, em vigência atual como MP 2.170-36/2001, e 

desde que expressamente pactuada, é admissível em período inferior a um 

ano. 3. Embargos de declaração recebidos como agravo regimental, ao 

qual se nega provimento”. (STJ - EDcl no REsp: 1455536 SC 

2014/0114766-4, Relator: Ministra Maria Isabel Gallotti, Data de Julgamento: 

19/05/2015, Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 01/06/2015).

“REVISIONAL – CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO - FINANCIAMENTO DE 

VEÍCULO. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA - Possibilidade - É válida a 

capitalização de juros, mesmo que diária, em contrato bancário firmado 

após edição da MP 1.963-17/2000 (reeditada sob nº 2.170 - 36/2001), 

desde que prevista expressamente no contrato. JUROS 

REMUNERATÓRIOS – Taxa de juros expressamente mencionada no 

contrato - Não se pode exigir que os juros aplicados sejam limitados à taxa 

média de mercado, sem motivos concretos que justifiquem esta limitação – 

Abusividade não demonstrada. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA - Ausência 

de previsão no contrato ou demonstração de sua cobrança. Recurso 

improvido”. (TJ-SP - APL: 00044310820148260222, Relator: Denise 

Andréa Martins Retamero, Data de Julgamento: 01/03/2016, 15ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 07/03/2016).

Ademais, conforme jurisprudência acima colecionada, a previsão no 

contrato de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é 

suficiente para permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

 No caso em apreço, verifico que a taxa efetiva anual prevista é superior 

ao duodécuplo da mensal, o que confirma sua contratação (fls. 10-vº), 

devendo ser destacado que o contrato é de 31/01/2017.

 Logo, não há que se afastar a cobrança capitalizada dos juros.

3 – Da Tarifa de Cadastro:

No que concerne à cobrança de tarifa de cadastro, o STJ editou a Súmula 

566 que assim dispõe: “Nos contratos bancários posteriores ao início da 

vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser 

cobrada a tarifa de cadastro no início do relacionamento entre o 

consumidor e a instituição financeira”.

No caso dos autos, cumpre-me registrar que o contrato foi firmado em 

31/01/2017, de modo que não há ilegalidade em sua cobrança, vez que 

posteriores a 30/4/2008.

 4 – Dos tributos (IOF):

Quanto à cobrança do IOF, entendo que a mesma deve ser mantida, tendo 

em vista que de fato é lícito aos contratantes convencionar o pagamento 

do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito, cuja exigibilidade 

decorre de expressa previsão legal. Nesse sentido o julgado ora 

colacionado:

“REVISÃO CONTRATUAL – FINANCIAMENTO BANCÁRIO – 

CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA - CLÁUSULA ABUSIVA – 

DISPOSIÇÃO DE OFÍCIO – IMPOSSIBILIDADE - IOF – LEGALIDADE – 

CAPITALIZAÇÃO DE JUROS – INEXISTÊNCIA DE CLÁUSULA ABUSIVA NO 

PERÍODO DE NORMALIDADE - MORA MANTIDA – MEDIDAS COERCITIVAS 

– POSSIBILIDADE - RECURSO DESPROVIDO. Pode o magistrado proceder 

ao julgamento antecipado da lide, se a matéria for unicamente de direito, 

podendo dispensar a produção das provas que achar desnecessária à 

solução do feito, conforme lhe é facultado pela lei processual civil, sem 

que isso configure supressão do direito de defesa das partes. É vedado 

julgar a abusividade de clausulas contratuais, com fundamento no art. 51 

do CDC, sem pedido expresso formulado no momento oportuno. Possível 

se revela a cobrança de IOF, ao teor do tema repetitivo no REsp nº 

1255573/RS. A capitalização dos juros em periodicidade diária ou mensal é 

admitida nos contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000 (MP nº 

1.963-17/2000), desde que pactuada, o que restou evidenciado na 

espécie. Segundo a jurisprudência consolidada no STJ, não constatada a 

exigência de encargos abusivos durante o período da normalidade 

contratual, não pode ser afastada a mora e seus efeitos.” (TJ-MT, Ap 

25399/2015, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 17/06/2015, Publicado no DJE 24/06/2015)

 5 – Da taxa de gravame e serviços prestados pela correspondente da 

arrendadora:

No caso dos autos, verifico que não há previsão contratual da cobrança 

das referidas taxas, bem como comprovação por parte da requerida de 

que elas foram cobradas.

6 – Comissão de permanência cumulada com outros encargos:

 A cobrança de comissão de permanência, quando prevista no contrato 

para o período da inadimplência, vem sendo admitida, conforme orientação 

pacificada do STJ, segundo a Súmula n.º 294, desde que não cumulada 

com outros encargos, inclusive com a multa contratual. Neste sentido, o 

seguinte precedente da Segunda Seção do STJ:

Agravo regimental. Recurso especial. Ação de cobrança. Contrato de 

abertura de crédito em conta-corrente. Cumulação da comissão de 

permanência com juros moratórios e multa contratual. Precedentes da 

Corte. 1. Confirma-se a jurisprudência da Corte que veda a cobrança de 

comissão de permanência com os juros moratórios e com a multa 

contratual, ademais de vedada a sua cumulação com a correção 

monetária e com os juros remuneratórios, a teor das Súmulas n.º 30, n.º 

294 e n.º 296 da Corte. 2. Agravo regimental desprovido. (AgRg no REsp 

712.801/RS, Rel. Ministro CARLOS ALBERTO MENEZES DIREITO, Segunda 

Seção, DJU de 04.05.2005) (grifo nosso)

 Assim, é possível a cobrança de comissão de permanência, após o 

vencimento, desde que não cumulada com juros remuneratórios, juros 

moratórios, correção monetária e multa contratual.

 Consigno que a cobrança cumulada com outros encargos é ilegal, a teor 

do que dispõe a Súmula 30 do STJ.

Contudo, no caso dos autos, não há previsão contratual de cobrança de 

comissão de permanência e nem comprovação por parte da requerida de 

que ela foi cobrada, assim, inexiste ilegalidade a ser reconhecida.

 7 – Da multa moratória:

Considerando que a relação mantida pelas partes é de consumo e que o 

contrato foi celebrado em 16/06/2015, nos termos da Súmula 285 do STJ: 

“Nos contratos bancários posteriores ao Código de Defesa do Consumidor 

incide a multa moratória nele prevista.” a multa moratória deve ser no 

percentual previsto no § 1º, do art. 52 do Código de Defesa do 

Consumidor, in verbis:

“§ 1° As multas de mora decorrentes do inadimplemento de obrigações no 

seu termo não poderão ser superiores a dois por cento do valor da 

prestação.”

 No caso em apreço, verifico que foi estipulada multa moratória no 

percentual de 2%, conforme contrato de fls. 10/14, de modo que nenhuma 

ilegalidade neste ponto deve ser reconhecida.
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Portanto, diante da comprovação da inadimplência da parte requerida com 

relação às prestações do contrato garantido por alienação fiduciária e 

inexistindo ilegalidades no contrato, a medida que se impõe é a 

procedência da ação de busca e apreensão.

Por fim, indefiro o pedido de concessão de gratuidade da justiça à 

requerida, eis que sequer juntou a declaração de hipossuficiência.

 Ante o exposto, com fundamento no art. 3º e parágrafos do Decreto-lei 

911/69, julgo procedente o pedido, consolidando nas mãos do autor a 

posse e o domínio pleno e exclusivo do bem descrito na petição inicial, 

cuja apreensão liminar torno definitiva.

 Quanto aos valores depositados nos autos, desde já, fica autorizado o 

seu levantamento pela parte requerida em conta bancária a ser indicada 

por ela, mediante a expedição de alvará judicial.

 Estritamente acerca do levantamento, em primeiro lugar determino que 

seja observado o disposto no Provimento nº 68/2018-CNJ, devendo esta 

decisão ser publicada, sendo certo que o(s) alvará(s) poderá(ão) ser 

expedido(s) somente 02 (dois) dias úteis após o esgotamento do prazo 

para recurso.

 Não sendo a própria parte a beneficiária do alvará, antes da expedição do 

alvará deverá ser certificado também que o advogado titular da conta 

indicada para crédito do valor possui poderes expressos para receber e 

dar quitação, nos termos do art. 450 da CNCG.

 A título de sucumbência, condeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, os quais fixo em 15% 

sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no art. 85, § 2º do Código 

de Processo Civil.

 Por fim, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se ao final, procedendo-se 

às baixas e anotações de estilo.

P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 1º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103484 Nr: 2284-52.2008.811.0055

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCOLINO BOFF SOBRINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANRISUL- BANCO DO ESTADO DO RIO 

GRANDE DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT, LIZEU ADAIR BERTO - OAB:24.752/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMINA VIZENTIN 

DOMINGUES - OAB:133.338/SP, ROSANE CORDEIRO MITIDIERI - 

OAB:140109-B/SP

 Autos nº: 103484.

 Vistos,

Diante do petitório de fls. 692, que informou impossibilidade de 

apresentação dos documentos solicitados pelo Sr. Perito, intime-se o 

mesmo para indicar a data, horário e local para a realização da perícia, 

devendo o expert ser advertido que o laudo pericial se restringirá à análise 

dos documentos acostados aos autos, confrontando a prestação de 

contas e documentos apresentados pela instituição financeira com a 

impugnação e laudo apresentados pela parte autora (fls. 539/648).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Após, voltem-me os autos conclusos.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 1º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 253813 Nr: 19789-41.2017.811.0055

 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: BENEDITO FRANCISCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PAN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO NOEL DAS NEVES E SILVA 

- OAB:15703

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARISTÓTELES DE QUEIROZ 

CAMARA - OAB:19.464-PE, EDUARDO MONTENEGRO SERUR - 

OAB:13.774-PE, MARIANA CRESTANI PALMA - OAB:23.195

 Certifico que intimo as partes para se manifestarem sobre a resposta 

apresentada pela Caixa Econômica Federal às fls. 94/100, no prazo 

comum de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285101 Nr: 13171-46.2018.811.0055

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA CAVALCANTE LTDA - ME, 

EMERSON RODRIGO CAVALCANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE LIDIO ALVES DOS SANTOS 

- OAB:20853/A-MT, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, haja vista a expedição do mandado de busca e apreensão e 

citação, nos termos da legislação em vigor e do Provimento n.º 7/17/CGJ, 

impulsiono os presentes autos e intimo a parte autora para, no prazo de 5 

(cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial de justiça, 

no bairro: Jardim Santiago, 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.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 210562 Nr: 2549-73.2016.811.0055

 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: MARIA FRANCISNEIA SILVA LIMA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO CORREA BRAGA FILHO 

- OAB:OAB/MT 16.482

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Autos nº. 210562.

Vistos,

 Trata-se de cumprimento de sentença promovido por Maria Francisneia 

Silva Lima em desfavor de Oi S.A., visando o recebimento de valores 

referente à condenação por indenização por danos morais e honorários 

de sucumbência, conforme fls. 119/121 e fls. 125/126.

 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 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 
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ocorreu no dia 20 de junho de 2016.

 Quanto ao presente feito, destaco os seguintes marcos temporais:

Data do fato 05/03/2014

Data da sentença 15/09/2017

Dato do trânsito em julgado 02/03/2018

 Diante desse quadro, cabe considerar que, apesar da sentença e do 

trânsito em julgado terem advindo após o pedido de recuperação judicial 

da parte executada, é certo que os fatos que ensejaram o pedido 

indenizatório 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 

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.
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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 

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).

 Por essas razões, indefiro o pedido de cumprimento de sentença 

formulado às fls. 119/121, devendo o crédito ser habilitado no juízo 

universal.

 Caso solicitado, desde já, defiro a expedição de certidão para fins de 

habilitação dos créditos objeto dos autos.

 Após, arquive-se.

 Cumpra-se.

Tangará da Serra/MT, 01 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285536 Nr: 13494-51.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.RIO GRANDE-RS, THAISA MOREIRA RODRIGUES 

NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSANE FOSSATI GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISON ROSADO PINHEIRO - 

OAB:101.361-RS, ARTÊMIO FLÁVIO SILVA DA SILVA - OAB:85.808-RS, 

RAFAEL DAS NEVES GOMES - OAB:101.865-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 285536.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 1º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 246584 Nr: 14047-35.2017.811.0055

 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: EMANNUEL ARAUJO BASTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDUARDO GARCIA GARCIA, LAURO JOSÉ 

VACCARI GARCIA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: THIAGO LUIZ FIGUEIREDO BRIDI - 

OAB:9.418 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O, LUIS CARLOS DE PAULO BARBOSA - OAB:12107/MT

 Autos nº: 246584.

 Vistos,

Inicialmente, passo a analisar as preliminares arguidas pela parte 

requerida.

 Quanto à ilegitimidade do requerido Eduardo, sob o argumento de que 

apenas emprestou a folha de cheque ao requerido Lauro, entendo que 

razão não assiste a parte requerida, tendo em vista que além de ser fato 

incontroverso que o requerido Eduardo emitiu o cheque de fls. 14, a 

cobrança deste através da ação de enriquecimento dispensa a 

comprovação da causa debendi. Nesse sentido o julgado ora colacionado:

“DIREITO COMERCIAL. CHEQUE PRESCRITO. AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO. ART. 59, DA LEI Nº 7.357/85. DESNECESSIDADE DE 

DEMONSTRAR A CAUSA DEBENDI. TERCEIRO DE BOA-FÉ. PRELIMINARES 

REJEITADAS. SENTENÇA MANTIDA. 1.É a presente ação de 
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enriquecimento ilícito em que o autor alega ter recebido um cheque como 

pagamento de honorários advocatícios de uma terceira pessoa e o mesmo 

teve sua compensação frustrada. 2.Preliminar de denunciação à lide: De 

acordo com o art. 10 da Lei 9.099/95, não se admitirá, no processo, 

qualquer forma de intervenção de terceiro nem de assistência. Preliminar 

rejeitada. 3.Preliminar de ilegitimidade de parte: Não resta dúvida de que o 

recorrente é parte legítima para integrar o polo passivo da demanda, pois é 

fato incontroverso que ela assinou o cheque do Banco do Brasil 850675, 

de R$ 2.000,00, nominal ao autor. Preliminar rejeitada. 4.Preliminares de 

violação da coisa julgada e cerceamento de defesa: O v. acórdão de fls. 

225 reconheceu tão somente que não havia elementos suficientes naquele 

momento inicial do processo para apurar a real complexidade da causa, 

devendo ser marcada audiência de instrução e julgamento, que ocorreu 

conforme termo de fls. 353. O juiz sentenciante não é obrigado a ouvir as 

testemunhas quando há desnecessidade diante dos fatos e provas até 

aquele momento. No caso dos autos, ficou devidamente fundamentado 

que não foram admitidas as testemunhas arroladas pela defesa porque 

buscavam provar a existência do golpe perpetrado em desfavor da ré, 

fato este irrelevante para fixação de sua responsabilidade perante o autor 

(terceiro de boa-fé). Preliminares rejeitadas. 5.Preliminar de incompetência 

do juizado pela complexidade da causa: Não há que se falar em 

complexidade da prova quando esta é irrelevante para comprovar fato 

oponível ao autor que é terceiro de boa-fé e portador do cheque. O que se 

pretende provar com elas são as insistentes, agressivas e ofensivas 

cobranças, que não são capazes de afastar a responsabilidade do 

emitente do cheque. Preliminar rejeitada. 6.MÉRITO: A recorrente pretende 

comprovar vício no negócio jurídico gerador do cheque que originou o 

débito, o que não é cabível na presente ação de enriquecimento ilícito. A 

diferença fundamental entre a ação de cobrança e a ação de 

locupletamento (ou enriquecimento) ilícito reside no ônus prova. Nesta o 

próprio cheque basta como prova do fato constitutivo do direito do autor, 

incumbido ao réu provar a falta de causa do título (falta de autenticidade, 

extinção, prescrição, cancelamento, substituição ou qualquer fato ligado a 

eficácia). Na ação de cobrança, se faz necessário que o autor comprove 

o negócio jurídico gerador do crédito, ou seja, é necessária uma cognição 

completa que poderá envolver outros meios de prova da relação jurídica 

entre credor e devedor. 7.No caso dos autos, é fato incontroverso que o 

cheque é legítimo e válido, por isso, não cabe aqui discutir fatos que não 

são oponíveis ao terceiro de boa-fé. A ação foi proposta dentro do biênio 

exigido pelos arts. 59 e 61, da Lei 7357/85 (Lei do Cheque), o que implica, 

pois, na desnecessidade de demonstração da causa debendi. 

8.Precedente: "1. A ação de cobrança fundada em cheque prescrito e 

ajuizada no prazo bienal do art. 61 da Lei 7.357/85 dispensa a 

comprovação da causa debendi, visto que, nesse caso, o título de crédito 

não perde sua abstração e se mostra suficiente para o manejo da ação de 

locupletamento" (Acórdão n.548831, 20110310257332ACJ, Relator: LUÍS 

GUSTAVO B. DE OLIVEIRA, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do 

Distrito Federal, Data de Julgamento: 11/11/2011, publicado no DJE: 

18/11/2011. Pág. 442, AUTO PEÇAS E MECÂNICA UNAÍ LTDA - ME versus 

FRANCISCO CARLOS CARNEIRO) 9.Recurso CONHECIDO, PRELIMINARES 

REJEITADAS, E NO MÉRITO DESPROVIDO. Condeno a recorrente ao 

pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, que 

arbitro em R$400,00 (quatrocentos reais). Acórdão lavrado em 

conformidade com o disposto no art. 46 da Lei 9.099/1995.” (TJ-DF, 

Acórdão n.902723, 20150111133227ACJ, Relator: JOÃO LUIS FISCHER 

DIAS 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal, Data 

de Julgamento: 27/10/2015, Publicado no DJE: 03/11/2015. Pág.: 417) 

(Original sem grifo)

 Razão pela qual, afasto a preliminar de ilegitimidade passiva.

 Por outro lado, em relação à alegação de que a ação deve ser extinta, em 

razão da má-fé processual, entendo que esta se confunde com o mérito 

da demanda, eis que fundada na cobrança de dívida já paga.

 Por essa razão, será analisada juntamente com o mérito da demanda.

 Não existindo outras preliminares, nem questões processuais pendentes 

e sendo as partes capazes e legítimas, declaro o processo saneado.

 Como a questão de mérito não é unicamente de direito, entendo que a 

fase probatória é imprescindível para o deslinde do feito, sendo que por 

agora reputo pertinente a produção de prova oral, consistente no 

depoimento pessoal das partes e na oitiva de testemunhas, que deverão 

ser arroladas tempestivamente (15 dias contados da intimação desta 

decisão).

 Após a produção da prova oral, analisarei acerca da necessidade de 

realização de prova pericial. Registro que a alteração da ordem da 

produção das provas não acarretará em nenhum prejuízo às partes, além 

do que o art. 139, VI, do Código de Processo Civil autoriza ao juiz a alterar 

a ordem de produção dos meios de prova, adequando-os às 

necessidades do conflito de modo a conferir maior efetividade à tutela do 

direito.

 Fixo como pontos controvertidos da ação principal e da reconvenção as 

seguintes questões: a) se houve o aditamento do contrato de empreitada e 

o seu pagamento; b) a entrega da obra e; c) a existência de vícios 

construtivos.

 Para produção da prova oral designo audiência de instrução e julgamento 

para o dia 18 de setembro de 2018, às 14:00 horas.

 Expeça-se o necessário, atentando-se a Sra. Gestora para as 

disposições do novo 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.: 280051 Nr: 9024-74.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.PITANGA-PR, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSON SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 280051.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 20, bem como da advertência às fls. 18, 

devolva-se a presente missiva com as nossas homenagens.

 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 1º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 263897 Nr: 27609-14.2017.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS MENGARDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 263897.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 22, o qual apresenta o comprovante de 

pagamento dos emolumentos do distribuidor, cumpra-se na forma 

ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 1º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 278840 Nr: 8110-10.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.MANAUS-AM, BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): B. F. DO NASCIMENTO TENORIO ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCONDES F. LUNIERE JR. - 

OAB:OAB/AM2897

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 278840.

Vistos,

Diante da certidão de fls. 17, bem como da advertência às fls. 15, 

devolva-se a presente missiva com as nossas homenagens.
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 Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 1º de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283083 Nr: 11587-41.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, FERTILIZANTES 

HERINGER S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EPITÁCIO RIBAS DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 283083.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281374 Nr: 10121-12.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, DISTRIBUIDORA 

ÁUREA DE MEDICAMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. V. LUSTOZA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO FARIA - OAB:4318

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 281374.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283904 Nr: 12203-16.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CUIABÁ-MT, RANDON ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LYELBER CARNEIRO DE MORAES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS REZENDE JÚNIOR - 

OAB:9059, DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALLARI REZENDE - 

OAB:6057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 283904.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Ademais, deve-se atentar ao endereço indicado às fls. 37, visto que o 

executado reside atualmente no mesmo.

 Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219791 Nr: 9743-27.2016.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO DE LIMA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 Autos nº. 219791.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 64, cumpre-me substituir o perito nomeada por 

outro, conforme estabelece o inciso II do art. 468 do Código de Processo 

Civil.

Assim, nomeio como perito o médico otorrinolaringologista Dr. Antônio 

Claret Lima, podendo ser encontrado na Avenida Tancredo de Almeida 

Neves, n.º 480, Jardim Paulista Tangará da Serra/MT, telefone: (65) 

3311-2323, nesta cidade, para realizar perícia médica, que servirá 

escrupulosamente o encargo, independentemente de compromisso (art. 

466 do CPC), fixando, desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega 

do laudo.

Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários, deverá requerida arcar 

com os honorários, como já determinado às fls. 59-Vº.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requererem o que de direito.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284148 Nr: 12373-85.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COMODORO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA JÚLIA SARTURI MASCARELLO, 

GRAZIELA MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - OAB:OAB/MT 20.293-E, 

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:OAB/MT 18.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284148.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.
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Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 281566 Nr: 10277-97.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.JAURU-MT VARA UNICA, COOPERATIVA DE 

CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS DO NOROESTE DE 

MATO GROOSSO E ACRE - SICREDI NOROESTE MT E ACRE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACACIA AGROFLORESTAL LTDA ME, IVONISE 

APARECIDA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 281566.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 219708 Nr: 9681-84.2016.811.0055

 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: WESLEY NEVES DE OLIVEIRA

 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: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736/MT, MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO - 

OAB:7.659/MT

 Autos nº. 219708.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 75, cumpre-me substituir o perito nomeada por 

outro, conforme estabelece o inciso II do art. 468 do Código de Processo 

Civil.

Assim, nomeio como perito o médico ortopedista Dr. Francisco Antônio 

Canhoto, podendo ser encontrado na Avenida Tancredo de Almeida 

Neves, n.º 641-E, Tangará da Serra/MT, telefone: (65) 3326-1076, nesta 

cidade, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo.

Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários, deverá requerida arcar 

com os honorários, como já determinado às fls. 57.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requererem o que de direito.

Às providências.

 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.: 239926 Nr: 7739-80.2017.811.0055

 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: CLEYTON JUNIOR DE OLIVEIRA

 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: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:8506-A OAB/MT

 Autos nº. 239926.

Vistos,

Diante do petitório de fls. 87, cumpre-me substituir o perito nomeada por 

outro, conforme estabelece o inciso II do art. 468 do Código de Processo 

Civil.

Assim, nomeio como perito o médico ortopedista Dr. Francisco Antônio 

Canhoto, podendo ser encontrado na Avenida Tancredo de Almeida 

Neves, n.º 641-E, Tangará da Serra/MT, telefone: (65) 3326-1076, nesta 

cidade, para realizar perícia médica, que servirá escrupulosamente o 

encargo, independentemente de compromisso (art. 466 do CPC), fixando, 

desde já, o prazo de 20 (vinte) dias para a entrega do laudo.

Intimem-se as partes acerca da nomeação, bem como para, no prazo de 

15 (quinze), arguirem o impedimento ou a suspeição do perito, se for o 

caso; indicarem assistente técnico e apresentarem quesitos.

Cientifique-se o perito acerca da nomeação e intime-o para que, no prazo 

de 05 (cinco) dias, apresente proposta de honorários, comprove sua 

especialização, bem como informe seus contatos profissionais, em 

especial o endereço eletrônico, para onde serão dirigidas as intimações 

pessoais (art. 465, § 2º, do NCPC).

Aceito o encargo e apresentada a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para, querendo, manifestarem-se no prazo comum de 05 (cinco) 

dias.

Havendo concordância quanto aos honorários, deverá requerida arcar 

com os honorários, como já determinado às fls. 74.

Em seguida, intime-se o Sr. Perito para indicar a data, horário e local para a 

realização da perícia, devendo ainda o expert ser advertido que o laudo 

pericial deverá observar a exigência contida no art. 473 do NCPC.

Intimem-se as partes da data designada para a realização da perícia (art. 

474 do NCPC).

Apresentado o laudo, intimem-se as partes para querendo, no prazo 

comum de 15 (quinze) dias, se manifestem sobre o resulta¬do, mesma 

oportunidade em que poderão providenciar a apresentação de seus 

pareceres técnicos (art. 477 do NCPC).

Havendo divergência ou dúvida de qualquer das partes sobre o laudo, 

intime-se o Sr. Perito para prestar esclarecimentos, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Não havendo mais nenhum esclarecimento a ser feito acerca do laudo 

pericial, intimem-se as partes para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requererem o que de direito.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285195 Nr: 13239-93.2018.811.0055

 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
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 PARTE AUTORA: MARLENE DE JESUS NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA CONSÓRCIOS S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisabete Rute Rieth - 

OAB:10301/MT, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 285195.

 Natureza: Ação Declaratória.

 Requerente: Marlene de Jesus Nascimento.

Requerida: Caixa Consórcios S/A Administradora de Consórcios.

 Vistos,

 Trata-se de ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização 

por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada por Marlene 

de Jesus Nascimento em face de Caixa Consórcios S/A Administradora de 

Consórcios, ambos qualificados.

 Às fls. 34 a parte requerente pugnou pela desistência da ação, 

requerendo a extinção do feito.

 É o breve relatório.

 D E C I D O.

Em não havendo angularização do processo, é desnecessária a anuência 

da parte contrária, motivo pelo qual homologo a desistência da ação, nos 

termos do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Ante o exposto, julgo extinto o processo, sem resolução do mérito, com 

fulcro no art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

 Sem custas, eis que defiro os benefícios da justiça gratuita.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as cautelas de estilo.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 02 de agosto de 2018.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282292 Nr: 10851-23.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.DIAMANTINO-MT, PENINSULA INTERNACIONAL 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADAM BRANDTNER, MARIE DUCH 

BRANDTNER, FRANCISCO DE ASSIS HILGENBERG, SILVIA MARIA 

BRANDTNER HILGENBERG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ SILVÉRIO SANTA MARIA - 

OAB:26.571

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 282292.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 277680 Nr: 7161-83.2018.811.0055

 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: MARINEZ RODRIGUES, JOSÉ RODRIGUES FILHO

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GASTÃO BATISTA TAMBARA - 

OAB:12529/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 277680.

Vistos,

A parte Requerente, às fls. 41/44, indicou valor a título de indenização por 

danos morais, bem como reiterou o pedido de parcelamento das custas 

processuais, alegando não possuir condição financeira momentânea para 

arcar com as custas processuais em parcela única, haja vista a 

paralisação das atividades rurais, agravada por uma Ação Civil Pública 

movida pelo Ministério Público em face da Requerente.

É o necessário à análise e decisão.

Pois bem. Em que pese todas as alegações da parte Requerente, verifico 

que a mesma não trouxe aos autos documentos comprobatórios da sua 

incapacidade financeira (declaração de imposto de renda, extratos 

bancários, etc), ainda que momentânea.

Assim sendo, tendo em vista que a parte Requerente não juntou nenhum 

documento aos autos que altere a situação fática retratada, quanto a sua 

insuficiência de recursos para arcar com as custas e despesas 

processuais, mantenho o indeferimento do parcelamento requerido.

 Ante o exposto, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 

(quinze) dias, pagar as custas iniciais, sob pena de indeferimento da inicial 

(artigo 321, parágrafo único, do CPC) e cancelamento do registro e 

distribuição.

Às providências.

 Tangará da Serra-MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284272 Nr: 12452-64.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.BRASNORTE-MT - VARA ÚNICA, CASA DO ADUBO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRIPAR COMÉRCIO E REPRESENTAÇÕES DE 

DEFENSIVOS LTDA, LUIZ CESAR BORNELLO, ECSANDRO CARLOS BARP, 

FABIANE MARIA LANGER BARP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JACKELINE GARUZZI 

BARCELLOS - OAB:18.836-ES, ROBERTA BORTOT CESAR - 

OAB:258.573-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 284272.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Ademais, deve-se atentar ao petitório de fls. 34, visto que neste informa 

as pessoas a serem citadas, bem como seu atual endereço.

 Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282359 Nr: 10910-11.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, NOVANET 

PRESTADORA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA MATOS AMARAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 282359.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 208128 Nr: 504-96.2016.811.0055

 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: ADAUTON CESAR DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IGREJA EVANGELICA BATISTA GILIADE 

DOURADOS MATO GROSSO DO SUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDERSON MELLO ROBERTO - 

OAB:8095/MT, Kelly Anayana Bortoluzzi - OAB:10062/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Autos nº: 208128.

 Vistos,

Tendo em vista que a intimação da parte Requerida foi realizada no mesmo 

endereço em que ocorreu a sua citação, conforme fls. 114/vº e 169, 

entendo que deve ser considerada válida a intimação, porquanto não 

consta qualquer informação nos autos acerca da mudança de endereço, 

nos termos do art. 274, parágrafo único, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, certifique-se a Sra. Gestora o decurso de prazo para 

apresentação de contestação pela parte Requerida.

Certificado o transcurso do prazo, decreto, desde já, a revelia da 

Requerida, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil.

Ademais, intime-se a parte Requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

informar se possui provas a produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.

Após, conclusos.

 Tangará da Serra-MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 283355 Nr: 11761-50.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.ROSÁRIO OESTE-MT JUÍZO DA VARA ÚNICA, 

COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSOSO - SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELINA OLIVEIRA FIGUEIREDO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n.º 283355.

Vistos,

Cumpra-se na forma ordenada, servindo-se a cópia desta como mandado.

Devidamente cumprida, devolva-se com as baixas, anotações e 

homenagens de estilo.

Às providências, com observância das disposições pertinentes da CNGC.

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 195375 Nr: 11150-05.2015.811.0055

 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: FABIO BROGGI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEBORAH BARBOSA CAMACHO 

- OAB:11335, RODRIGO NUSS - OAB:16.509

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:MT13431/B

 Certifico que intimo a parte autora para se manifestar sobre a petição e 

comprovante de fls. 128/129, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285638 Nr: 13591-51.2018.811.0055

 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: AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adi Luiz Becker

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SABRINA FINK STANKE - 

OAB:OAB/SC 23.124

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 60, a requerente não 

comprovou o pagamento das custas processuais no valor de R$ 372,00 

(trezentos e setenta e dois reais), da taxa judiciária no valor de R$ 136,23 

(cento e trinta e seis reais e vinte e três reais), ambos a serem recolhidos 

através de guia ao FUNAJURIS, dos emolumentos da distribuição e 

contadoria no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do 

BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, antes dos autos serem 

enviados conclusos, intimo o requerente para regularizar referidas 

pendências, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 211834 Nr: 3509-29.2016.811.0055

 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: INES APARECIDA BALERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEAL EDUCAÇÃO V FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NÃO PADRONIZADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10769, LISIANE DE FÁTIMA ZORZO - OAB:8114-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ GUILHERME MENDES 

BARRETO - OAB:OAB/SP-200863

 Certifico que, diante da sentença de fls. 139/143, nos termos do 

Provimento n.º 7/2014/CGJ, impulsiono os presentes autos e intimo o 

requerido para informar os dados para a expedição do alvará, v.g., nome 

do beneficiário, CPF ou CNPJ, conta, agência e banco, bem como que, se o 

autorizado for o advogado da parte, seja enviada uma procuração com 

poderes para receber e dar quitação, visando ao recebimento dos 

valores.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285968 Nr: 13860-90.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.TAPURAH-MT, COOPERATIVA DE CRÉDITO DE 

LIVRE ADMISSÃO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSOSO - 

SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSIANE DE SIQUEIRA, JOSIANE DE SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 9v.º, a exequente 

não comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e 

contadoria no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do 

BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, antes de enviar os autos 

conclusos, intimo-a para regularizar referida pendência, no prazo de 5 

(cinco) dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 

30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 212575 Nr: 4173-60.2016.811.0055

 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 SUDOESTE DE MATO GROSSO - SICREDI SUDOESTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRORACA AGROPECUARIA LTDA – ME, 

RONALDO TURRA TARONE, RAFAEL PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9.708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, tendo em vista a Carta de Citação ter sido devolvida pelo 

motivo "mudou-se", após três tentativas de localizar o executado no 

endereço indicado, intimo a parte exequente para requerer o que entender 

de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 255806 Nr: 21262-62.2017.811.0055
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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: CARLOS DOMINGOS MARCELO, LUCIANA 

GONÇALVES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE JOVINO MOREIRA DO PRADO, 

MARTHA MIGLIOLI DO PRADO, WILMA DO PRADO NODARI, NILTON 

NODARI, PEDRO VAIR DO PRADO, VERALICE DO PRADO, ANTONIO 

VAGNER DO PRADO, MARIA ABADIA PRUDENCIO DO PRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEANDRO DOS SANTOS TURATI - 

OAB:15.179/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DJENANE NODARI - 

OAB:OAB/MT 13.824

 Certifico que, intimo os requerentes para retirarem a carta de adjudicação 

expedida nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285534 Nr: 13490-14.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.NOVA CANAÃ DO NORTE-MT, BV FINANCEIRA S/A 

CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UELYTON DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 11, a requerente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo assim, nos 

termos do Provimento n.º 56/07/CGC, antes de enviar os autos conclusos, 

intimo-a para regularizar referida pendência, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285849 Nr: 13730-03.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.SIDROLANDIA-MS, VALDECIR APARECIDO VOLPI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JACI PIRES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDER ALVES DOS SANTOS - 

OAB:13147/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 8, os requerentes 

não comprovaram o pagamento das custas processuais no valor de R$ 

146,52 (cento e quarenta e seis reais e cinquenta e dois centavos ), da 

taxa judiciária no valor de R$ 46,45 (quarenta e seis reais e quarenta e 

cinco centavos), ambos a serem recolhidos através de guia ao 

FUNAJURIS, dos emolumentos da distribuição e contadoria no valor de R$ 

110,19 (cento e dez reais e dezenove centavos), a serem depositados na 

conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome de Josué Matheus de 

Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo assim, nos termos do Provimento n.º 

56/07/CGC, antes dos autos serem enviados conclusos, intimo os 

requerentes para regularizar referidas pendências, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 285533 Nr: 13488-44.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A, JDC.CUIABÁ-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT, RODRIGO MISCHIATTI - OAB:7658-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 11, a exequente não 

comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e contadoria no 

valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um centavos), a 

serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do BB, em nome 

de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo assim, nos 

termos do Provimento n.º 56/07/CGC, antes de enviar os autos conclusos, 

intimo-a para regularizar referida pendência, no prazo de 5 (cinco) dias, 

considerando que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, 

a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 239919 Nr: 7729-36.2017.811.0055

 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: FLAVIA CHRISTIANE DE MELO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE LEONTINA DOLORES RODRIGUES 

SANCHES, IZABEL SANCHES RODRIGUES, MARIA TEREZA SANCHES 

OLIVEIRA, SERGIO RODRIGUES SANCHES, ALAN KARDEK RODRIGUES 

SANCHES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTIDIANA APARECIDA BETONI 

SILVA - OAB:OAB/MT 19002, VILSON SOARES FERRO - OAB:11830/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a requerente para retirar a carta de adjudicação 

expedida nos autos, no prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284146 Nr: 12370-33.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIR ENAR DE VLIEGER, ARLINDO CASOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 14v.º, a exequente 

não comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e 

contadoria no valor de R$ 110,19 (cento e dez reais e dezenove 

centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do 

BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04, Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, antes de enviar os autos 

conclusos, intimo-a para regularizar referida pendência, no prazo de 5 

(cinco) dias, considerando que, não havendo manifestação no prazo de 

30 (trinta) dias, a missiva será devolvida, conforme prevê o art. 991 da 

CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 260093 Nr: 24936-48.2017.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERVÁSIO LIMA BRITO, PATRÍCIA ELISA VIEIRA BRITO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON WAGNER RAMOS, KELEN SIMONE 

NUNES FERNANDES RAMOS

 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: TASSIA DE AZEVEDO BORGES 

TORRES - OAB:12296-MT

 Certifico que, o recurso de apelação de fls. 86/97 foi interposto pelo 

requerido 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.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 215822 Nr: 6598-60.2016.811.0055

 AÇÃO: Alvará Judicial->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BCRR, MARCIA CRISTINA RAMALHO, ROSANA 

FERREIRA MARTINS, ZENILDA HERMENEGILDO GUABIRABA, JVHR, 
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BAMR, RUTHSTHELLY LEITE DA SILVA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora para retirar os alvarás expedidos, no 

prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 145007 Nr: 4662-39.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAÚ S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FIO DE LUA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

ARTIGOS DO VESTUARIO LTDA-ME, VANESSA COSTADELLI DE ALMEIDA 

CAVALHEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÁRIO CARDI FILHO - OAB:MT 

3.584-A, USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda de Carvalho 

Borges Campos - OAB:11153/MT, Gilson Teixeira Campos - 

OAB:7591-B/MT

 Certifico que, regularizando os pólos e a capacidade postulatória das 

partes, intimo a parte executada para efetuar o pagamento do débito, no 

prazo de 15 dias, nos termos da decisão a seguir transcrita: "...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)".

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153595 Nr: 2240-57.2013.811.0055

 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: ROSEMERY GOEDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO PORTO FRANCO 

PIOLA - OAB:153.282

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAURO PAULO GALERA 

MARI - OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que, haja vista a expedição dos alvarás de fls. 272 e 273, intimo 

as partes para, no prazo de 15 dias, requererem o que de direito, ficando 

advertidas de que, não havendo manifestação, o processo será extinto 

pelo cumprimento da obrigação, nos termos do art. 924, II, do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 228743 Nr: 17399-35.2016.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D. M. CHIMELLO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu em 20/07/2018 o prazo para a parte executada 

efetuar o pagamento, tendo permanecido inerte. Desse modo, intimo a 

parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 (cinco) dias.

Breno de Faria Ferreira

Analista Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 282359 Nr: 10910-11.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.CAMPO NOVO DO PARECIS- MT, NOVANET 

PRESTADORA DE SERVIÇOS TELECOMUNICAÇÕES LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUBIA ARGENTA DEON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CÁSSIA MATOS AMARAL - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de uma diligência ao oficial 

de justiça, no bairro Parque das Mansões, 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.: 283422 Nr: 11812-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEMENTES ACAMPO IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ILEIDE DE SOUSA COUTINHO LUCIO, VINICIUS 

VITAL LUCIO, VICTOR JOSE COUTINHO LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO CARLOS HIDALGO THOME 

- OAB:4193/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que encaminho os autos para intimação da parte autora, para no 

prazo de 05 (cinco) dias, instruir e retirar a Carta Precatória expedida para 

Colorado do Oeste-RO com a finalidade de citação, penhora e avaliação, 

para fins de distribuição.

Regiane Gomes de Souza

Técnica Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 284148 Nr: 12373-85.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.COMODORO-MT, BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDIRA JÚLIA SARTURI MASCARELLO, 

GRAZIELA MASCARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA DOS REIS SANTOS - 

OAB:13.479-B, LUIZ FELIPE DUARTE FROTA - OAB:OAB/MT 20.293-E, 

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA - OAB:OAB/MT 18.099

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, intimo a parte autora, na pessoa de seu advogado para, no 

prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento de duas diligências ao oficial 

de justiça, no Bairro: Centro, a ser depositado 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.: 286013 Nr: 13892-95.2018.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JDC.UBERLANDIA-MG, LIMA & PERGHER INDUSTRIA 

COMERCIO S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MERCADAO DAS EMBALAGENS EIRELI, 

GONÇALVES REPRESENTAÇOES COMERCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ CLÁUDIO CHAVES 

MENDONÇA - OAB:OAB/MG 64312
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, consoante demonstra a certidão de fl. 17v.º, a requerente 

não comprovou o pagamento dos emolumentos da distribuição e 

contadoria no valor de R$ 45,41 (quarenta e cinco reais e quarenta e um 

centavos), a serem depositados na conta 104126-6, agência 1321-8, do 

BB, em nome de Josué Matheus de Mattos, CPF: 238.698.799-04. Sendo 

assim, nos termos do Provimento n.º 56/07/CGC, intimo o requerente para 

regularizar referida pendência, no prazo de 5 (cinco) dias, considerando 

que, não havendo manifestação no prazo de 30 (trinta) dias, a missiva 

será devolvida, conforme prevê o art. 991 da CNGC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 175169 Nr: 17136-71.2014.811.0055

 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: JEFFERSON DOS SANTOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DAYCOVAL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AMARAL 

MAGALHÃES FILHO - OAB:14.425-MT, ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA 

- OAB:32909/SP

 Certifico que o advogado ALTEMAR DIAS DA GAMA (OAB/MT 18322) 

levou os presentes autos com carga vista e até o presente momento não 

providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os presentes 

autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três dias, nos 

termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do NCPC, SOB 

PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 176244 Nr: 18337-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MICHELE DE CAMPOS RIBEIRO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERGIO MURILO PESSOA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT, RULLYAN PETERSON SAMPAIO - OAB:11691/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 Certifico que o advogado RULLYAN PETERSON SAMPAIO (OAB/MT 

11691) levou os presentes autos com carga vista e até o presente 

momento não providenciou a sua devolução. Sendo assim, impulsiono os 

presentes autos e intimo-o para que devolva os autos, no prazo de três 

dias, nos termos dos artigos 431 da CNGC e 234 caput, § 1º, 2º e 3º do 

NCPC, SOB PENA DE BUSCA E APREENSÃO DELES.

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 153144 Nr: 1814-45.2013.811.0055

 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: NAIR DIAS DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEÇANDRA COSTA DE ASSIS - 

OAB:12602/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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 54743 Nr: 4334-22.2006.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIAL SANDRA CALÇADOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAO LUIZ SPOLADOR - 

OAB:5453

 Execução Fiscal nº 4334-22.2006 (Cód. 54743)

VISTOS, ETC.

Indefiro o pedido de nova penhora online através do Sistema Bacenjud, 

vez que descabe nova pesquisa sem que haja qualquer evidência de 

alteração econômica dos executados.

 Nesse sentido:

 AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. 

PEDIDO DE EXPEDIÇÃO DE OFÍCIOS AOS ÓRGÃOS PÚBLICOS PARA 

TENTAR LOCALIZAR O RÉU. POSSIBILIDADE. PENHORA VIA BACEN JUD 

QUANDO ANTERIORMENTE O RESULTADO HAVIA SIDO NEGATIVO. 

IMPOSSIBILIDADE.I. (..)II. (...) Caso, no entanto, em que a penhora fora 

realizada há pouco mais de um ano sem resultado, não cabendo ao 

judiciário, proceder a novas tentativas a cada ano, sem um mínimo de 

respaldo probatório de que poderá vir a surtir efeitos. Pedido negado. 

RECURSO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO, NOS TERMOS DO ART. 557, 

CAPUT, DO CPC, POR MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. (Agravo de 

Instrumento Nº 70034289058, Décima Sétima Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Liege Puricelli Pires, Julgado em 14/01/2010)

Anoto, desde já, que se o aviso de recebimento não for subscrito pelos 

executados, pessoalmente, ou por seus representantes legais, deverá ser 

efetuada sua intimação através de Oficial de Justiça, ex vi artigo 12,§3º da 

LEF.

Finalmente, não havendo penhora de bens, intime-se o exequente em 

prosseguimento, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento.

 Às providências.

Tangará da Serra/MT, 23 de julho de 2018.

FRANCISCO NEY GAÍVA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 27778 Nr: 1307-65.2005.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TAKASHI SHIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ CARLOS REZENDE - 

OAB:9146/MT, SAMUEL FRANCO DA DALIA NETO - OAB:6275/MT

 Execução Fiscal - Cód. 27778

VISTOS,

Compulsando os autos, vislumbro que a presente execução se arrasta há 

anos, sem que o exequente consiga receber o crédito que lhe é devido, 

sendo que foi procedido diversas tentativas neste sentido, sem êxito.

DEFIRO o pedido de fls. 214 e 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.

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

horas) subsequentes, promova-se a liberação de eventual 

indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes, também a transferência para a conta única judicial, dando-se 

ciência às partes do resultado.

Caso infrutífera, manifeste-se o exequente em termos de prosseguimento, 

no prazo de 30 dias.

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.: 50120 Nr: 440-38.2006.811.0055

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

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE TANGARÁ DA SERRA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR DALCOL DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Michele Beutinger de Mattos - 

OAB:9122/MT, ONEIDA NAVES RIBEIRO - OAB:5697-B/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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 144662 Nr: 4287-38.2012.811.0055

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): POSTIBA ADM. PART. E EMPREENDIMENTOS 

COMERCIAIS LTDA, JOÃO ETORE GABRIEL, AGROVERDI S/A MÁQUINAS 

AGRÍCOLAS, PORTOBENS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA, 

HAMILTON SEBASTIÃO FARINAZZO, DORIVAL DUTRA DA SILVA, 

ITABENS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - 

OAB:PROCURADOR MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO TAGLIAFERRO LOPES 

- OAB:208972/SP

 INTIMAÇÃO DO REQUERIDO, para se manifestar objetivamente acerca da 

petição de fls. 54/63 e do Alvará expedido de fls. 85 dos autos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 139000 Nr: 9440-86.2011.811.0055

 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: CLEONÍDIO DE SOUZA LOBO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DETRAN - MT - DEPARTAMENTO DE TRANSITO 

DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, HELIO DOS SANTOS SILVA - OAB:14.878-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO MÁRCIO DE LARA 

SORIANO - OAB:3.946

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 169649 Nr: 10657-62.2014.811.0055

 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: MARIA ELCYR BEIRAL CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/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, 30 de julho de 2018

 FRANCISCO NEY GAÍVA

 JUIZ DE DIREITO

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 Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 9196 Nr: 1867-17.1999.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEUSDETE MOURA DA SILVA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERT LUIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:1234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANITA LOIOLA - OAB:13178-B, 

CAROLINE GALDINO BARREIROS - OAB:14.167/MT, ITALO JORGE 

SILVEIRA LEITE - OAB:10074, JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:, 

VIVIANE ANNE DIAVAN - OAB:6661/MT

 Proc. n° - 1867-17.1999.811.0055 - Cód. 9196

VISTOS, ETC.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal, intentada pela Fazenda Publica 

Nacional, em face de Deusdete Moura da Silva, todos qualificados nos 

autos.

As fls.189, foi determinado o arquivamento dos autos.

Já as fls.191, a executada pleiteou pelo desarquivamento do feito.

Assim, determino a intimação da executada para, no prazo de 10 (dez) 

dias, efetuar o prosseguimento do feito.

Após, com o decurso do aludido prazo, intime-se o exequente em termos 

de prosseguimento, no prazo de 30 dias.

Às providências

Cumpra-se.

Tangará da Serra - MT, 23 de julho de 2018.

Francisco Ney Gaíva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 25814 Nr: 2067-48.2004.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARMEM DE CAMARGO OLINDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO DE ALENCAR 

CAMPOS - OAB:4123/MT, IRINEU MARCELO - OAB:61074/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que os Embargos de Declaração de fls. retro, interpostos pela 

parte executada são tempestivos. Dessa forma, nos termos da legislação 

em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os presentes 

autos, a fim de intimar a parte exequente/embargada para, querendo, 

manifestar-se no prazo legal, nos termos do artigo 1.022, § 2º do CPC.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 161395 Nr: 11985-61.2013.811.0055

 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: HENRIQUE RODRIGUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO LEANDRO FIGUEIRÓ - 

OAB:14035

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação retro é tempestiva. Dessa forma, nos termos 

da legislação em vigor e do Provimento n.º 041/2016-CGJ, impulsiono os 

presentes autos, a fim de intimar a parte autora para, querendo, 
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manifestar-se sobre referida defesa, no prazo legal, oportunidade em que 

deverá, querendo, se se pronunciar, expressamente, a respeito da 

convalidação das provas já produzidas, sendo certo que o silêncio será 

interpretado como concordância, tudo conforme determinado às fl. 89.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 103896 Nr: 2720-11.2008.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

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

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIANA MARIA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GALILEU ZAMPIERI - 

OAB:11.574/MT, GIUSEPPE ZAMPIERI - OAB:10.603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 181, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 154829 Nr: 3442-69.2013.811.0055

 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: DALCI CARDOSO BALIEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 160900 Nr: 11120-38.2013.811.0055

 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: ILAINE GALLAS BRUM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA REDIVO DA COSTA - 

OAB:16.663

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 169400 Nr: 10329-35.2014.811.0055

 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: ELIO RIBEIRO MARCHIOLLI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:12183/MT, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 136780 Nr: 7067-82.2011.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE LURDES MARIANO VICENTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 139792 Nr: 10293-95.2011.811.0055

 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: DELIA BENEDITO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILO DOS SANTOS JUNIOR - 

OAB:12359/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 171695 Nr: 13234-13.2014.811.0055

 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: NAIR MAZEPA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI HEBER GRAGEL - OAB:15037

 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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 203983 Nr: 17932-28.2015.811.0055
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 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): ERNESTINA FERREIRA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lutielen Medianeira Feltrin 

Paniz - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/MT, 

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS - OAB:10994/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fl. 22, para, 

querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 129780 Nr: 8619-19.2010.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO LAZARO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA 

- OAB:16339/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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 140496 Nr: 11068-13.2011.811.0055

 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: RENILDA MENIN LANZARIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDOMIRO JORLANDO JÚNIOR 

- OAB:11.129/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 

do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 143024 Nr: 2503-26.2012.811.0055

 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: LORI ICKERT GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCILENE APARECIDA 

TEIXEIRA FRANCO - OAB:12315/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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 144397 Nr: 4012-89.2012.811.0055

 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: BENEDICTA RIBEIRO DE MORAES BEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HERMES DA SILVA - OAB:MT 

14.884, NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA - OAB:14034/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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 155580 Nr: 4205-70.2013.811.0055

 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: NEDINA RAIMUNDA MARTINS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT, RONALDO QUINTÃO - OAB:10058/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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 165041 Nr: 3428-51.2014.811.0055

 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: ELZA MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SANDRA JANE SCOTTI - 

OAB:15152/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): Sem Juiz

 Cod. Proc.: 176787 Nr: 18875-79.2014.811.0055

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NADIR LACERDA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o Recurso de Apelação retro, interposto pela parte requerida 

é tempestivo. Dessa forma, nos termos da legislação em vigor, bem como 
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do Provimento 041/2016/CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar a parte 

autora/Apelada para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar 

contrarrazões de apelação e/ou em igual prazo interpor apelação adesiva.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 165811 Nr: 4743-17.2014.811.0055

 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: ANTONIO ALVES DA CRU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

041/2016/CGJ, intimo a parte autora dos termos da petição de fls. 85/87, 

para, querendo, manifestar-se no prazo legal.

Dargite Sbruzzi Prieto

Analista Judiciária

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 237780 Nr: 4940-64.2017.811.0055

 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: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JÚLIO CÉSAR DAVOLI LADEIA, WILSON 

FRANCELINO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TATIANE DE ALMEIDA 

ARAÚJO - OAB:19362/MT

 Ante o exposto, rejeito a preliminar de incompetência invocada às fls. 

11.228/11.232 e declaro a competência do juízo da 4ª Vara Cível para 

processar e julgar a presente demanda.Intime-se o Consórcio 

Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte Matogrossense para que, 

no prazo de 15 dias, esclareça se pretende habilitar-se como litisconsorte 

da parte autora ou requerida, uma vez que na petição de fls. 

11.228/11.232 foi silente nesse sentido.Tendo em vista que o requerido 

Julio César Davoli Ladeia, apesar de devidamente citado, não contestou a 

ação, com fundamento no art. 344 do Código de Processo Civil, decreto 

sua revelia. Intimem-se o Ministério Público, o requerido Wilson Francelino 

de Oliveira e o Consórcio Intermunicipal de Saúde da Região Médio Norte 

Matogrossense para, no prazo de 15 (quinze) dias, especifiquem as 

provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão, 

justificando-as.Após, voltem-me os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado.Às providências. Cumpra-se.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001880-32.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUNDHER GOMES DUARTE OAB - RN15334 (ADVOGADO)

LUAN EUZEBIO DEBO ORTH OAB - MT24546/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001880-32.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME IMPETRADO: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA, 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por Eder J. Dos Santos e Cia Ltda em desfavor do 

Prefeito de Tangará da Serra/MT, Fábio Martins Junqueira, ambos 

devidamente qualificados no encarte processual. Sustentam os 

impetrantes que a municipalidade de Tangará da Serra/MT indeferiu seu 

pedido de concessão de licença para construção sob o motivo da área em 

comento estar inserida em Zona Especial de Interesse Ambiental - ZEIA. 

Todavia, argumenta no bojo dos autos que a área em realidade seria 

classificada como Zona Especial Industrial, Comercial e de Serviços - 

ZEICS - nos termos da legislação do plano diretor deste Município (Lei 

Complementar Municipal nº 210/2015). Diante disso, alega o impetrante que 

a decisão exarada pela autoridade coatora é arbitrária e em total 

dissonância com a real natureza dos fatos e da legislação municipal, o que 

estaria prejudicando a necessidade de construção da sua nova sede no 

imóvel em comento. Assim, pugna liminarmente pela concessão da ordem 

para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a concessão de 

alvará de construção e determinação à autoridade impetrada que conceda 

o respectivo documento autorizador da obra do impetrante. No mérito 

requereu a concessão da segurança para confirmar a liminar 

determinando a anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido. Com 

a inicial vieram os documentos que a instruíram e o ato coator. É o relato 

necessário. Fundamento e decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da 

Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento 

apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o 

sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança. De fato, como ação civil de rito especial, marcado 

pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito líquido e 

certo é plenamente justificável, principalmente porque não há espaço para 

a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência de um direito 

líquido e certo são também pressupostos específicos do mandado de 

segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão 

ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos estarem presentes 

concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, elucida mais uma vez a 

doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, pagina 

581/582): [...] a autoridade pública (titular do poder decisório) ou a pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (União, Estado, 

Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem praticar ato comissivo ou 

omissivo, ensejando a impetração do mando de segurança quando: (i) 

inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) contrariar lei 

expressa, regulamento ou princípios constitucionais positivos; (iii) usurpar 

ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de competência, forma, 

objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em desconformidade com 

norma legal ou em conformidade com norma ilegal ou inconstitucional. 

Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não se submete à lei 

(lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O abuso de poder, 

por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que a autoridade, no 

exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os limites de sua 

competência, alegando agir com fundamento nela, para configurar a 

hipótese. [...] lesão é o dano concretizado a um bem, comportando 

mandado de segurança repressivo. Ameaça de lesão, por sua vez, é a 

possibilidade de consumação do dano, ensejando mandado de segurança 

preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e certeza do direito devem ser 

comprovadas, demonstrando-se o justo receio, os indícios razoáveis de 

que ele se prestes a ser lesionado. Assim, para ver seu direito líquido e 

certo protegido, o impetrante deve propor a ação mandamental 

observando as condições da ação e os pressupostos processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. A jurisprudência dos tribunais 
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superiores, bem assim a mais abalizada doutrina pátria, adotaram o 

entendimento de que a conceituação de direito líquido e certo prende-se à 

pré-constituição da prova do fato alegado, assim, é imprescindível que o 

pleito venha apoiado em fatos comprovados de plano e não em situações 

que reclamem produção e cotejo de provas. No mesmo sentido, sustenta 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro: Hoje está pacífico o entendimento de que a 

liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando estes devidamente 

provados, as dificuldades com relação à interpretação do direito serão 

resolvidas pelo juiz. Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito 

comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a 

petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase da instrução, de 

modo que, havendo dúvidas quanto a provas produzidas na inicial, o juiz 

extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um 

pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito. (Direito 

Administrativo, Atlas, 10ª ed., 1999, pág. 522). Com efeito, analisando 

detidamente as pretensões do impetrante, verifica-se que as relevantes 

alegações de cumprimento das exigências estabelecidas na legislação 

municipal requerem de fato ampla dilação probatória, inclusive com análise 

pericial para identificar se a localização do imóvel está ou não inserida em 

zona especial de interesse ambiental. Outrossim, verifica-se que a prova 

pré-constituída, ora apresentada pelo impetrante, não demonstra de 

maneira cabal se a área vindicada não pertence a Zona Especial de 

Interesse Ambiental. No mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência dos 

Egrégios Tribunais de Justiça do Estado da Bahia e Minas Gerais, in litteris: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A 

ADEQUAÇÃO DOS FÁRMACOS PRETENDIDOS. RECEITUÁRIO DE MÉDICO 

PARTICULAR. MATÉRIA QUE ENVOLVE DISCUSSÃO TÉCNICA. VIA 

IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O mandado de 

segurança não é a via apropriada para combater negativa do Município em 

fornecer medicamentos à impetrante, se o contexto dos autos envolve 

indagação técnico-científica alheia aos conhecimentos exigidos do 

magistrado, desafiando ampla dilação probatória não compatível com o 

conceito de direito líquido e certo. 2. Preliminar rejeitada e sentença 

reformada, em reexame necessário. V.V.P. (TJ-MG 106070804279680011 

MG 1.0607.08.042796-8/001(1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 26/11/2009, Data de Publicação: 23/03/2010) (original sem 

grifo) Nesse passo, necessitando a matéria de produção de provas, é 

impossível o seu processamento por meio do procedimento adotado, que, 

consoante foi dito, pressupõe a existência de prova pré-constituída a 

embasar as alegações da parte impetrante. Portanto, considerando-se que 

a matéria objeto do litigio permite e exige ampla dilação probatória, que se 

mostra incompatível com o procedimento célere adotado no mandamus, 

inadequada é a via eleita. Nada obsta, porém, que o impetrante se valha 

das vias ordinárias, com todos os meios de provas disponíveis, para 

buscar o direito que entende violado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente Mandado de 

Segurança. Isento de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na 

espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame necessário, tendo 

em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. 

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Tangará da Serra/MT, 

3 de agosto de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001880-32.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: EDER J. DOS SANTOS E CIA LTDA - ME IMPETRADO: 

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA, 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por Eder J. Dos Santos e Cia Ltda em desfavor do 

Prefeito de Tangará da Serra/MT, Fábio Martins Junqueira, ambos 

devidamente qualificados no encarte processual. Sustentam os 

impetrantes que a municipalidade de Tangará da Serra/MT indeferiu seu 

pedido de concessão de licença para construção sob o motivo da área em 

comento estar inserida em Zona Especial de Interesse Ambiental - ZEIA. 

Todavia, argumenta no bojo dos autos que a área em realidade seria 

classificada como Zona Especial Industrial, Comercial e de Serviços - 

ZEICS - nos termos da legislação do plano diretor deste Município (Lei 

Complementar Municipal nº 210/2015). Diante disso, alega o impetrante que 

a decisão exarada pela autoridade coatora é arbitrária e em total 

dissonância com a real natureza dos fatos e da legislação municipal, o que 

estaria prejudicando a necessidade de construção da sua nova sede no 

imóvel em comento. Assim, pugna liminarmente pela concessão da ordem 

para suspender os efeitos da decisão que indeferiu a concessão de 

alvará de construção e determinação à autoridade impetrada que conceda 

o respectivo documento autorizador da obra do impetrante. No mérito 

requereu a concessão da segurança para confirmar a liminar 

determinando a anulação do ato administrativo que indeferiu o pedido. Com 

a inicial vieram os documentos que a instruíram e o ato coator. É o relato 

necessário. Fundamento e decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição 

da República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da 

Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento 

apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o 

sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança. De fato, como ação civil de rito especial, marcado 

pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito líquido e 

certo é plenamente justificável, principalmente porque não há espaço para 

a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência de um direito 

líquido e certo são também pressupostos específicos do mandado de 

segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão 

ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos estarem presentes 

concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, elucida mais uma vez a 

doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, pagina 

581/582): [...] a autoridade pública (titular do poder decisório) ou a pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (União, Estado, 

Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem praticar ato comissivo ou 

omissivo, ensejando a impetração do mando de segurança quando: (i) 

inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) contrariar lei 

expressa, regulamento ou princípios constitucionais positivos; (iii) usurpar 

ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de competência, forma, 

objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em desconformidade com 

norma legal ou em conformidade com norma ilegal ou inconstitucional. 

Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não se submete à lei 

(lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O abuso de poder, 

por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que a autoridade, no 

exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os limites de sua 

competência, alegando agir com fundamento nela, para configurar a 

hipótese. [...] lesão é o dano concretizado a um bem, comportando 

mandado de segurança repressivo. Ameaça de lesão, por sua vez, é a 

possibilidade de consumação do dano, ensejando mandado de segurança 

preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e certeza do direito devem ser 

comprovadas, demonstrando-se o justo receio, os indícios razoáveis de 

que ele se prestes a ser lesionado. Assim, para ver seu direito líquido e 

certo protegido, o impetrante deve propor a ação mandamental 

observando as condições da ação e os pressupostos processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. A jurisprudência dos tribunais 

superiores, bem assim a mais abalizada doutrina pátria, adotaram o 
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entendimento de que a conceituação de direito líquido e certo prende-se à 

pré-constituição da prova do fato alegado, assim, é imprescindível que o 

pleito venha apoiado em fatos comprovados de plano e não em situações 

que reclamem produção e cotejo de provas. No mesmo sentido, sustenta 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro: Hoje está pacífico o entendimento de que a 

liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando estes devidamente 

provados, as dificuldades com relação à interpretação do direito serão 

resolvidas pelo juiz. Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito 

comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a 

petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase da instrução, de 

modo que, havendo dúvidas quanto a provas produzidas na inicial, o juiz 

extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um 

pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito. (Direito 

Administrativo, Atlas, 10ª ed., 1999, pág. 522). Com efeito, analisando 

detidamente as pretensões do impetrante, verifica-se que as relevantes 

alegações de cumprimento das exigências estabelecidas na legislação 

municipal requerem de fato ampla dilação probatória, inclusive com análise 

pericial para identificar se a localização do imóvel está ou não inserida em 

zona especial de interesse ambiental. Outrossim, verifica-se que a prova 

pré-constituída, ora apresentada pelo impetrante, não demonstra de 

maneira cabal se a área vindicada não pertence a Zona Especial de 

Interesse Ambiental. No mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência dos 

Egrégios Tribunais de Justiça do Estado da Bahia e Minas Gerais, in litteris: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A 

ADEQUAÇÃO DOS FÁRMACOS PRETENDIDOS. RECEITUÁRIO DE MÉDICO 

PARTICULAR. MATÉRIA QUE ENVOLVE DISCUSSÃO TÉCNICA. VIA 

IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O mandado de 

segurança não é a via apropriada para combater negativa do Município em 

fornecer medicamentos à impetrante, se o contexto dos autos envolve 

indagação técnico-científica alheia aos conhecimentos exigidos do 

magistrado, desafiando ampla dilação probatória não compatível com o 

conceito de direito líquido e certo. 2. Preliminar rejeitada e sentença 

reformada, em reexame necessário. V.V.P. (TJ-MG 106070804279680011 

MG 1.0607.08.042796-8/001(1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 26/11/2009, Data de Publicação: 23/03/2010) (original sem 

grifo) Nesse passo, necessitando a matéria de produção de provas, é 

impossível o seu processamento por meio do procedimento adotado, que, 

consoante foi dito, pressupõe a existência de prova pré-constituída a 

embasar as alegações da parte impetrante. Portanto, considerando-se que 

a matéria objeto do litigio permite e exige ampla dilação probatória, que se 

mostra incompatível com o procedimento célere adotado no mandamus, 

inadequada é a via eleita. Nada obsta, porém, que o impetrante se valha 

das vias ordinárias, com todos os meios de provas disponíveis, para 

buscar o direito que entende violado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente Mandado de 

Segurança. Isento de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na 

espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame necessário, tendo 

em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. 

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Tangará da Serra/MT, 

3 de agosto de 2018 Marcos Terencio Agostinho Pires Juiz de Direito
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(ADVOGADO)
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Outros Interessados:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1000499-23.2017.8.11.0055. 

IMPETRANTE: SUZE LEANDRO DA SILVA IMPETRADO: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE TANGARA DA SERRA Vistos, Cuida-se de mandado de 

segurança impetrado por Suze Leandro da Silva em desfavor do Prefeito 

Municipal, Fábio Martins Junqueira, e Município de Tangara da Serra/MT, 

todos qualificados no encarte processual. Sustenta a impetrante que o 

impetrado tem preterido ilegalmente sua nomeação para cargo efetivo para 

o qual foi aprovada em cadastro de reserva em favor da celebração de 

contratações temporárias. Destaca que se encontra classificada em 67º 

lugar e que apesar da necessidade de nomeação definitiva de inúmeros 

professores destaca que a autoridade coatora convocou professores 

com contrato temporário, realizando diversos processos seletivos. Restou 

prejudicada a análise da medida liminar, requisitando-se informações da 

autoridade coatora. Devidamente notificado o órgão de representação da 

pessoa jurídica interessada alegou ausência de direito líquido e certo (id. 

9256002). Instada a manifestar-se, a i. representante do Ministério Público 

manifestou-se pela concessão da segurança (id. 9713075). Foram 

solicitadas informações complementares quanto ao Lotacionograma do 

Cargo Pretendido pela Impetrante ao ente municipal que apresentou 

resposta conforme id. 12090109. Instado a manifestar-se, o Ministério 

Público reiterou o parecer postulando pela concessão da ordem, 

observada a ordem de classificação. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido. O artigo 5º, inciso 

LXIX, da Constituição da República Federativa do Brasil de 1988, 

corroborado pelo artigo 1º da Lei 12.016/09, enuncia que o mandando de 

segurança é o instrumento apropriado para proteger “direito líquido e 

certo”, sem definir, entretanto, o sentido e alcance desse termo, 

incumbindo-se a doutrina e a jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito 

os ensinamentos de Uadi Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: 

Curso de Direito Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 

2008, pág 581): Direito liquido e certo – é aquele que se prova, 

documentalmente, logo na petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência 

do STF mostra que a terminologia está ligada à prova pré-constituída, a 

fatos documentalmente provados na exordial. Não importa se a questão 

jurídica é difícil, complexa ou intrincada. Isso não configura empecilho para 

a concessão da segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre 

matéria de direito não impede concessão de segurança’). O que se exige é 

o fato de apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato 

que lhe corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, 

será descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança. De fato, como ação civil de rito especial, marcado 

pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito líquido e 

certo é plenamente justificável, principalmente porque não há espaço para 

a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência de um direito 

líquido e certo, são também pressupostos específicos do mandado de 

segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão 

ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos estarem presentes 

concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, elucida mais uma vez a 

doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, pagina 

581/582): (...) a autoridade pública (titular do poder decisório) ou a pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (União, Estado, 

Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem praticar ato comissivo ou 

omissivo, ensejando a impetração do mando de segurança quando: (i) 

inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) contrariar lei 

expressa, regulamento ou princípios constitucionais positivos; (iii) usurpar 

ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de competência, forma, 

objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em desconformidade com 

norma legal ou em conformidade com norma ilegal ou inconstitucional. 

Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não se submete à lei 

(lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O abuso de poder, 

por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que a autoridade, no 

exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os limites de sua 

competência, alegando agir com fundamento nela, para configurar a 

hipótese. Como é sabido, a Constituição Federal estabelece o princípio da 

ampla acessibilidade aos cargos, funções e empregos públicos aos 

brasileiros que preencham os requisitos estabelecidos em lei, assim como 

aos estrangeiros, na forma da lei (art. 37, I), mediante concurso público de 

provas ou de provas e títulos. O que a Carta Magna visou com os 

princípios da acessibilidade e do concurso público foi ensejar a todos 

iguais oportunidades de disputar cargos ou empregos na Administração 

Pública, além de impedir o ingresso de pessoa não habilitada para o cargo 

ou emprego, com evidente prejuízo à eficiência do serviço público. O 

concurso instaura-se por meio de um instrumento convocatório específico, 

o edital, onde são fixadas as bases e condições para inscrição, provas, 
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critérios de aprovação e exame da habilitação específica. E segundo 

elucida o saudoso Hely Lopes Meirelles: A Administração é livre para 

estabelecer as bases do concurso e os critérios de julgamento, desde que 

o faça com igualdade para todos os candidatos, tendo, ainda, o poder de, 

a todo tempo, alterar as condições e requisitos de admissão dos 

concorrentes, pra melhor atendimento do interesse público. Os 

candidatos, mesmo que inscritos, não adquirem direito à realização do 

concurso na época e condições inicialmente estabelecidos pela 

Administração; esses elementos podem ser modificados pelo Poder 

Público, como pode ser cancelado ou invalidado o concurso, antes, 

durante ou após a sua realização. E assim é, porque os concorrentes têm 

apenas uma expectativa de direito que não obriga a Administração. Ainda 

mesmo a aprovação no concurso não gera direito absoluto à nomeação, 

pois que continua o aprovado com simples expectativa de direito à 

investidura no cargo ou emprego disputado.[1] Ressalta-se que a simples 

coexistência de contratações temporárias com nomeações de 

professores para cargo efetivo, a priori, não implica preterição de 

candidato, visto que conforme se extrai da relação de contratos 

temporários apresentada pelo impetrante é certo que nada obsta a 

utilização de tais contratos temporários, não para prover cargos efetivos, 

mas, tão somente, a substituir cargos efetivos já providos, mas cujos 

titulares se encontram afastados. Dos documentos acostados aos autos, 

percebe-se que o numero de professores contratados temporariamente 

excede em muito o número de vagas decorrente de situações 

excepcionais atinentes a férias, licenças prêmio, afastamento para 

tratamento de saúde, exercício de função comissionada, direção entre 

outras. Assim, evidente a suplantação de contratações de servidores 

temporários de acordo com o número de vagas de servidores efetivos 

ociosas, fato a princípio irregular. Anoto que as citadas contratações se 

mostram de fato irregulares vez que o Município está a despender valores 

com o pagamento de serviços para o exercício de função no qual existem 

candidatos devidamente classificados em concurso público, fato que 

atenta aos princípios da legalidade e moralidade. A contratação precária 

de terceiros para exercer função pública para qual existem candidatos 

devidamente classificados em concurso público de provas e títulos, gera 

aos classificados o direito à contratação. Neste sentir, o posicionamento 

atual do Superior Tribunal de Justiça, com precedentes de sua própria 

Corte e de nossa corte maior, o Supremo Tribunal Federal: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

CONCURSO PÚBLICO. APROVAÇÃO FORA DAS VAGAS PREVISTAS NO 

EDITAL. SURGIMENTO DE NOVAS VAGAS NO DECORRER DO PRAZO DE 

VALIDADE DO CERTAME. CARGOS OCUPADOS EM CARÁTER PRECÁRIO. 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. 

PRECEDENTES DO STF E STJ. PROVIMENTO DO RECURSO ORDINÁRIO.1. 

O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao regime de 

repercussão geral, estabeleceu os princípios constitucionais e os limites 

que regem a nomeação de candidatos aprovados em concurso público e a 

adequação da Administração Pública para a composição de seus quadros 

(RE 598.099/MS, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 

3.10.2011).2. No caso dos autos, a recorrente impetrou mandado de 

segurança contra ato do Presidente do Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul, o qual foi denegado por ausência de direito líquido e 

certo em razão da não comprovação de preterição na ordem de 

classificação de concurso público.3. A orientação jurisprudencial desta 

Corte Superior reconhece a existência de direito líquido e certo à 

nomeação de candidatos aprovados dentro do número de vagas previsto 

no edital. Por outro lado, eventuais vagas criadas/surgidas no decorrer da 

vigência do concurso público, por si só, geram apenas mera expectativa 

de direito ao candidato aprovado em concurso público, pois o 

preenchimento das referidas vagas está submetido à discricionariedade 

da Administração Pública. 4. Entretanto, tal expectativa de direito é 

transformada em direito subjetivo à nomeação do candidato aprovado se, 

no decorrer do prazo de validade do edital, houver a contratação precária 

de terceiros para o exercício dos cargos vagos, salvo situações 

excepcionais plenamente justificadas pela Administração, de acordo com 

o interesse público. 5. Na hipótese examinada, a recorrente foi aprovada 

para o cargo de Escrivão, fora do número de vagas previsto no edital, em 

regular concurso público realizado pelo Tribunal de Justiça do Estado do 

Rio Grande do Sul. Além disso, é incontroverso o surgimento de novas 

vagas para o referido cargo, no período de vigência do certame, as quais 

foram ocupadas, em caráter precário, por meio de designação de 

servidores do quadro funcional do Poder Judiciário Estadual.6. Portanto, 

no caso concreto, é manifesto que a designação de servidores públicos 

de seus quadros, ocupantes de cargos diversos, para exercer a mesma 

função de candidatos aprovados em certame dentro do prazo de validade, 

transforma a mera expectativa em direito líquido e certo, em flagrante 

preterição a ordem de classificação dos candidatos aprovados em 

concurso público.7. Sobre o tema, os seguintes precedentes do STF e 

STJ: RE 581.113/SC, 1ª Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe 31.5.2011; EDcl 

no RMS 34.138/MT, 2ª Turma, Rel. Min. Herman Benjamin, DJe de 

25.10.2011; RMS 22.908/RS, 6ª Turma, Rel. Min. Maria Thereza de Assis 

Moura, DJe 18.10.2010; RMS 32.105/DF, 2ª Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, 

DJe 30.8.2010; RMS 20.565/MG, 5ª Turma, Rel. Min. Arnaldo Esteves Lima, 

DJ 21.5.2007; AgRg no REsp 652789/SC, 5ª Turma, Rel. Min. Felix Fischer 

DJ 1º.8.2006.8. Recurso ordinário em mandado de segurança provido.STJ 

– RMS 31847/TS – 2ª Turma – Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julg. 

22/11/2011, pub. DJE 30/11/2011. Todavia, a par dessa afirmativa, 

analisando detidamente a pretensão inicial, constata-se que mesmo as 

contratações sendo irregulares, a impetrante não possui o alegado direito 

líquido e certo. Com efeito, do contido nas informações, contida nos autos, 

constata-se também, que a autora foi classificada na posição 67 do 

Concurso Público nº 001/2013, conforme Edital Complementar nº 

005/2014, e foram chamados até o presente momento a candidata 

classificada na 44ª posição (Holiana Maria Ferreira Leite), conforme Edital 

Complementar nº 001/2018 e Portaria 156/GP/18, id 14270360) inexistindo 

vagas disponíveis junto ao lotacionograma (id 9255985) para 

preenchimento pela impetrante e demais candidatos detentores de 

classificação superior, visto que preenchidos os 79 cargos previstos no 

lotacionograma (id 9255985, fl. 9). Assim, apesar de demonstrada a 

contratação irregular, não se pode ser concedida a segurança posto que 

inexistem cargos vagos aptos a nomeação, não se mostrando a via do 

mandado de segurança a adequada para suprimir o procedimento 

legislativo necessário para a criação dos cargos necessários às 

necessidades do Município. Neste diapasão, a impetrante não tem direito à 

convocação e contratação, mas sim mera expectativa de direito; em 

havendo renúncia dos colocados que a precedem ou aumento do quadro 

e no período decadencial, poderá e deverá a impetrante ser convocada. 

Somente após a ampliação do número de cargos ou vacância em 

quantidade adequada e a convocação, posse ou renúncia dos colocados 

que a precedem e, perdurando a contratação precária, é que a impetrante 

terá direito à nomeação. Quanto a impossibilidade de nomeação de 

impetrante frente a inexistência de cargo vago, reputo oportuno 

transcrever o seguinte precedente: EMENTA APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO 

ORDINÁRIA - APROVAÇÃO EM CONCURSO PÚBLICO FORA DO NÚMERO 

DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL - CONTRATAÇÕES TEMPORÁRIAS - 

AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE CARGOS VAGOS, DE 

PROVIMENTO EFETIVO, EM NÚMERO SUFICIENTE PARA ATINGIR A 

CLASSIFICAÇÃO DA APELANTE - RECURSO DESPROVIDO. 1 - A 

aprovação fora do número de vagas destinadas no edital do concurso 

(cadastro de reserva) apenas gera direito à nomeação quando 

comprovadas (a) a existência de cargos vagos e (b) a preterição na 

convocação pelo preenchimento dos cargos de provimento efetivo por 

servidores contratados temporariamente. 2 - A mera terceirização de 

serviços não implica preterição de candidato aprovado em concurso 

público. 3 - À míngua de prova da existência de vagas em cargo público 

de provimento efetivo em número suficiente para atingir a classificação da 

Candidata/Apelante , deve a sentença ser mantida. 4 - Apelação 

conhecida e desprovida. ACÓRDÃO VISTOS, relatados e discutidos estes 

autos, em que são partes as acima indicadas, ACORDA a Primeira Câmara 

Cível do egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, na 

conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este 

julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto 

do Relator. Vitória (ES), em 16 de dezembro de 2014 PRESIDENTE 

RELATOR(TJ-ES - APL: 00375288520098080024, Relator: WILLIAM 

COUTO GONÇALVES, Data de Julgamento: 16/12/2014, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/01/2015) Quanto a 

impossibilidade de criação de cargo sem o devido procedimento legal e a 

inviabilidade de utilização da presente via para tal desiderato: PROCESSO 

CIVIL. FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA. EFETIVAÇÃO. INTERESSE DE 

AGIR. AUSÊNCIA. CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS. LEI. I. O INTERESSE 

DE AGIR DEVE ATENDER AO BINÔMIO NECESSIDADE/UTILIDADE DA 

DEMANDA. CONSIDERANDO QUE A CRIAÇÃO DE CARGOS PÚBLICOS 

DEPENDE DE LEI, INEXISTE INTERESSE DE AGIR DOS PROFESSORES QUE 

DESEMPENHAM FUNÇÃO PÚBLICA TEMPORÁRIA E OBJETIVAM SER 
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EFETIVADOS NO SERVIÇO PÚBLICO POR MEIO DE UM PROVIMENTO 

JURISDICIONAL. II. NEGOU-SE PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME.

(TJ-DF - APC: 20070111478354 DF, Relator: JOSÉ DIVINO DE OLIVEIRA, 

Data de Julgamento: 11/06/2008, 6ª Turma Cível, Data de Publicação: DJU 

18/06/2008 Pág. : 94) Pelo exposto, em virtude da inexistência de cargos 

vagos e a existência de candidatos aprovados à frente da impetrante, 

falta-lhe direito líquido e certo a ser amparado na estreita via do Mandado 

de Segurança, motivo pelo qual denego a segurança. Consigno que deixo 

de determinar a extração de cópias para a instauração de procedimento 

para apuração da irregularidade indicada ante a informação apresentada 

pela representante do Ministério Público quanto a existência de 

procedimento (id. 12547045). Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o 

presente writ e, via de consequência, DENEGO A ORDEM de Mandado de 

Segurança, julgando extinto o processo com julgamento do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Isenta de 

custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na espécie, conforme 

Súmula 512 do STF. Sem reexame necessário, tendo em vista a ausência 

de pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se e se cumpra. Transitada em julgado, certifique-se 

arquive-se os autos com as devidas anotações e baixas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 3 de agosto de 2018 Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito [1] MEIRELLES, Hely Lopes. Direito Administrativo 

Brasileiro, 16a. Ed. Atualizada pela Constituição de 1988, Ed. Revista dos 

Tribunais, 1991, Págs. 371/372.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1001909-82.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA SANCHES VICENTE (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAFFER BARBOSA SCHAPHAUSER OAB - MT20549/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (IMPETRADO)

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA 

(IMPETRADO)

EXCELETÍSSIMO SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE TANGARÁ DA 

SERRA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 5ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1001909-82.2018.8.11.0055. 

IMPETRANTE: LUZIA SANCHES VICENTE IMPETRADO: EXCELENTÍSSIMO 

SENHOR PREFEITO DE TANGARÁ DA SERRA, EXCELETÍSSIMO 

SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DE TANGARÁ DA SERRA, MUNICÍPIO 

DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, Cuida-se de mandado de segurança 

impetrado por Luzia Sanches Vicente em desfavor de Fábio Martins 

Junqueira, Prefeito Municipal de Tangará da Serra/MT, Maria das Graças 

Souto, Secretária Municipal de Administração de Tangará da Serra/MT e 

Município de Tangará da Serra/MT, todos qualificados no encarte 

processual em epígrafe. Sustenta a impetrante ser servidora pública 

municipal desde 10 de junho de 2002, com o cargo de ajudante de 

serviços gerais, matriculada sob o n.º 001979. Assevera a impetrante que 

desempenhou a função de recepcionista no Hospital Municipal de Tangará 

da Serra/MT de 2011 a 2017, com jornada de trabalho de 12x36. Contudo, 

afastou-se do serviço por licença médica. Outrossim, alega que foi 

diagnosticada com patologia degenerativa na coluna lombar, sendo 

necessário tratamento contínuo, analgésico e fisioterapia. Alega que as 

impetradas redistribuíram a impetrante para laborar na Secretaria Municipal 

de Indústria e Comércio de Tangará da Serra, que está localizada no 

segundo pavimento da sede da administração municipal, conforme Portaria 

396/GP/2017. Afirma que apesar dos laudos médicos, exames e atestados 

demonstrarem a necessidade da impetrante permanecer em sua função 

de recepcionista no Hospital Municipal de Tangará da Serra/MT e com 

jornada de 12x36, os impetrantes promoveram sua transferência. Dessa 

forma, pugna em sede liminar a suspensão dos efeitos da Portaria 

396/GP/2017, com a recondução da impetrante para a função de 

recepcionista no Hospital Municipal de Tangará da Serra/MT e com jornada 

de 12x36. Com a inicial vieram documentos. É o relato necessário. 

Fundamento e decido. O artigo 5º, inciso LXIX, da Constituição da 

República Federativa do Brasil de 1988, corroborado pelo artigo 1º da Lei 

12.016/09, enuncia que o mandando de segurança é o instrumento 

apropriado para proteger “direito líquido e certo”, sem definir, entretanto, o 

sentido e alcance desse termo, incumbindo-se a doutrina e a 

jurisprudência tal mister. Nessa senda, cito os ensinamentos de Uadi 

Lammêgo Bulos sobre o tema em espeque (in: Curso de Direito 

Administrativo, 2ª edição, Editora Saraiva. São Paulo, 2008, pág 581): 

Direito liquido e certo – é aquele que se prova, documentalmente, logo na 

petição inicial. Uma pesquisa na jurisprudência do STF mostra que a 

terminologia está ligada à prova pré-constituída, a fatos documentalmente 

provados na exordial. Não importa se a questão jurídica é difícil, complexa 

ou intrincada. Isso não configura empecilho para a concessão da 

segurança (Súmula 625 do STF: ‘Controvérsia sobre matéria de direito não 

impede concessão de segurança’). O que se exige é o fato de 

apresentar-se claro e induvidoso, pois o direito é certo se o fato que lhe 

corresponder também o for. Mas, se os fatos forem controversos, será 

descabido o writ, pois inexistirá a convicção de sua extrema 

plausibilidade. Portanto, meras conjecturas, suposições infundadas, 

argumentos que dependem de comprovação, não dão suporte ao 

mandado de segurança. De fato, como ação civil de rito especial, marcado 

pela sumariedade de seu procedimento, a exigência de um direito líquido e 

certo é plenamente justificável, principalmente porque não há espaço para 

a fase de produção probatória nesse rito. Além da exigência de um direito 

líquido e certo são também pressupostos específicos do mandado de 

segurança o ato de autoridade, a ilegalidade ou abuso de poder e a lesão 

ou ameaça de lesão, devendo referidos pressupostos estarem presentes 

concomitantemente. Sobre os aludidos assuntos, elucida mais uma vez a 

doutrina do constitucionalista Uadi Lammêgo Bulos (Ibidem, pagina 

581/582): [...] a autoridade pública (titular do poder decisório) ou a pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público (União, Estado, 

Distrito Federal, Munícipios, autarquias), podem praticar ato comissivo ou 

omissivo, ensejando a impetração do mando de segurança quando: (i) 

inexistir balizamento legal para sua consecução; (ii) contrariar lei 

expressa, regulamento ou princípios constitucionais positivos; (iii) usurpar 

ou invadir funções; (iv) caçar-se em desvios de competência, forma, 

objeto, motivo e finalidade; e (v) manter-se em desconformidade com 

norma legal ou em conformidade com norma ilegal ou inconstitucional. 

Ilegalidade ou abuso de poder – ilegal é o ato que não se submete à lei 

(lato sensu) e aos princípios cardeais do ordenamento. O abuso de poder, 

por sua vez, contém-se na ideia de ilegalidade. Basta que a autoridade, no 

exercício de suas atribuições, transcenda ou distorça os limites de sua 

competência, alegando agir com fundamento nela, para configurar a 

hipótese. [...] lesão é o dano concretizado a um bem, comportando 

mandado de segurança repressivo. Ameaça de lesão, por sua vez, é a 

possibilidade de consumação do dano, ensejando mandado de segurança 

preventivo. Nesta hipótese, a liquidez e certeza do direito devem ser 

comprovadas, demonstrando-se o justo receio, os indícios razoáveis de 

que ele se prestes a ser lesionado. Assim, para ver seu direito líquido e 

certo protegido, o impetrante deve propor a ação mandamental 

observando as condições da ação e os pressupostos processuais, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. A jurisprudência dos tribunais 

superiores, bem assim a mais abalizada doutrina pátria, adotaram o 

entendimento de que a conceituação de direito líquido e certo prende-se à 

pré-constituição da prova do fato alegado, assim, é imprescindível que o 

pleito venha apoiado em fatos comprovados de plano e não em situações 

que reclamem produção e cotejo de provas. No mesmo sentido, sustenta 

Maria Sylvia Zanella Di Pietro: Hoje está pacífico o entendimento de que a 

liquidez e certeza referem-se aos fatos; estando estes devidamente 

provados, as dificuldades com relação à interpretação do direito serão 

resolvidas pelo juiz. Daí o conceito de direito líquido e certo como o direito 

comprovado de plano, ou seja, o direito comprovado juntamente com a 

petição inicial. No mandado de segurança inexiste a fase da instrução, de 

modo que, havendo dúvidas quanto a provas produzidas na inicial, o juiz 

extinguirá o processo sem julgamento do mérito, por falta de um 

pressuposto básico, ou seja, a certeza e liquidez do direito. (Direito 

Administrativo, Atlas, 10ª ed., 1999, pág. 522). Com efeito, analisando 

detidamente as pretensões da impetrante, verifica-se que as relevantes 

alegações de que seu quadro de saúde a limita a exercer sua função 

pública em determinados ambientes de trabalho e de que a manutenção de 

sua jornada de trabalho como 12x36 auxiliaria seu tratamento de saúde 

requerente de fato ampla dilação probatória, inclusive com eventual 

produção de prova pericial. Outrossim, verifica-se que a prova 

pré-constituída, ora apresentada pela impetrante, se tratam de 

documentos/laudos unilaterais, comportando a matéria ampla dilação 

probatória. No mesmo sentido, colhe-se a jurisprudência dos Egrégios 

Tribunais de Justiça do Estado da Bahia e Minas Gerais, in litteris: 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA. 
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FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. CONTROVÉRSIA SOBRE A 

ADEQUAÇÃO DOS FÁRMACOS PRETENDIDOS. RECEITUÁRIO DE MÉDICO 

PARTICULAR. MATÉRIA QUE ENVOLVE DISCUSSÃO TÉCNICA. VIA 

IMPRÓPRIA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. 1. O mandado de 

segurança não é a via apropriada para combater negativa do Município em 

fornecer medicamentos à impetrante, se o contexto dos autos envolve 

indagação técnico-científica alheia aos conhecimentos exigidos do 

magistrado, desafiando ampla dilação probatória não compatível com o 

conceito de direito líquido e certo. 2. Preliminar rejeitada e sentença 

reformada, em reexame necessário. V.V.P. (TJ-MG 106070804279680011 

MG 1.0607.08.042796-8/001(1), Relator: FERNANDO BOTELHO, Data de 

Julgamento: 26/11/2009, Data de Publicação: 23/03/2010) (original sem 

grifo) Nesse passo, necessitando a matéria de produção de provas, é 

impossível o seu processamento por meio do procedimento adotado, que, 

consoante foi dito, pressupõe a existência de prova pré-constituída a 

embasar as alegações da parte impetrante. Portanto, considerando-se que 

a matéria objeto do litigio permite e exige ampla dilação probatória, que se 

mostra incompatível com o procedimento célere adotado no mandamus, 

inadequada é a via eleita. Nada obsta, porém, que o impetrante se valha 

das vias ordinárias, com todos os meios de provas disponíveis, para 

buscar o direito que entende violado. Ante o exposto, com fulcro no artigo 

10 da Lei 12.016/2009 c/c artigo 485, inciso IV do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO sem resolução do mérito o presente Mandado de 

Segurança. Isento de custas, na forma da lei, e honorários incabíveis na 

espécie, conforme Súmula 512 do STF. Sem reexame necessário, tendo 

em vista a ausência de pressuposto, nos termos da Lei n.º 12.016/2009. 

Publique-se, registre-se, intimem-se e se cumpra. Preclusas as vias 

impugnativas, arquivem-se com as cautelas legais. Às providências. 

Tangará da Serra/MT, 2 de agosto de 2018. Marcos Terencio Agostinho 

Pires Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 203851 Nr: 17778-10.2015.811.0055

 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: CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO DARLEY FRANCISCO DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDEMILSON KOJI MOTODA - 

OAB:231747, ELIETE SANTANA MATOS - OAB:10423, HIRAN LEAO 

DUARTE - OAB:10422

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI 

BRANDÃO - OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756, 

TATIANA SEMENÇATO FRANÇA - OAB:22.153

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

QUANTO AO PAGAMENTO EFETUADO PELO PARTE REQUERIDA ÁS 

FLS.84/85, EM RELAÇÃO AO PAGEMENTO AO COMPLEMENTO DA 

PURGAÇÃO A MORA, BEM COMO INFORMAR NOS AUTOS O DADOS 

NECESSARIOS PARA LEVANTAMENTO DE ALVARA EM RELAÇAO AOS 

VALORES JÁ PURGADOS PELO REQUERIDO, CONFORME DESPACHO 

PROFERIDO AS FLS. 74.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 284759 Nr: 12899-52.2018.811.0055

 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 J. SAFRA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TARCISIO SA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o depósito dos valores 

equivalentes a duas (02) diligências, para cumprimento do Mandado de 

Busca e Apreensão e Citação na localidade denominada Itamarati Norte - 

Tang-MT, endereço conforme indicado pelo autor na inicial, 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.: 272393 Nr: 2962-18.2018.811.0055

 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: COMPACTA COMERCIAL LTDA - SUPERMERCADOS BIG 

MASTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REPORPACK BRASIL DISTRIBUIDORA E 

REPRESENTAÇÃO DE EMBALAGENS DESCARTAVEIS LTDA - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HITLER SANSÃO SOBRINHO - 

OAB:OAB/MT 17.757, JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI - OAB:14.864

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 56/07-CGJ, 

impulsiono os autos para encaminhá-los ao setor de expedição, no sentido 

de intimar o advogado da parte autora, para manifestar acerca da 

correspondência expedida para a citação da parte requerida, onde foi 

DEVOLVIDA PELO CORREIO COM A INFORMAÇÃO “DESCONHCIDO, 

devendo informar o endereço atualizado da referida requerida para fins de 

proceder a citação da mesma para fins de cumprimento da liminar, 

informando nos autos com urgência, bem COMO REQUERER O QUE DE 

DIREITO NO PRAZO LEGAL.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 275437 Nr: 5342-14.2018.811.0055

 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: KLM PARTICIPAÇÕES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO JOHN DEERE S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ HENRIQUE BARBOSA 

MATIAS - OAB:21936/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIS ZANON - 

OAB:9.975-A OAB/MT, VINÍCIUS BARNES - OAB:56242/RS

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

ACERCA DA CONTESTAÇÃO APRESENTADA PELA PARTE REQUERIDA 

ACOSTADA AS FLS. 165-199, NO PRAZO LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 130117 Nr: 8965-67.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAU BBA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO ADRIANO MAROSTICA, HELIO 

MAROSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4.482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO DE MELLO - 

OAB:13188-B/MT

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca de Comodoro -MT, para avaliação e 

arrematação, devendo, no ato da retirada, comprovar o pagamento das 

custas judiciais, bem como, instruí-la com as peças necessárias, e após 

retirá-la, comprovar em 30 dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 9192-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CANDIDO BETTONI SOBRINHO, NILDO 

LANZARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 
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GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 Intimação do executado para que fique ciente do alvará eletrônico 

n.421084-0/2018 expedido nos autos, as folhas 663.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 114635 Nr: 4817-47.2009.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE DELCIO JOÃO ROMANI, GENECI 

FIGUEIREDO ROMANI, FRANCIELLI MARIA ROMANI, MICHELI APARECIDA 

ROMANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MORGANA BETTIO - 

OAB:6099/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CEYLLA CHRYSTHYAN 

CUSTÓDIO DE GODOI MELLO - OAB:OAB/MT 10050, DANIELLE ROSA E 

SOUZA - OAB:PR20129, FELIPE JOSÉ PACHECO - OAB:OAB/PR 44.827, 

IZABEL CAROLINA DE ABREU GUIMARÃES MICHELATO - OAB:OAB/PR 

38.821, MARCO ANTONIO DE MELLO - OAB:13188-B/MT, OSCAR 

SILVÉRIO DE SOUZA - OAB:PR16067

 Intimação do autor para manifestar, no prazo legal, sobre o teor da 

petição de folhas 577/580.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 167945 Nr: 8299-27.2014.811.0055

 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: WANDERLEIA LOPES NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB LEASING S/A ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALTEMAR DIAS DA GAMA - 

OAB:18322/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WASHINGTON FARIA 

SIQUEIRA - OAB:OAB/MT 18071-A

 Vistos,

Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos.

Retifique-se a autuação, desentranhando-se a peça juntada em 

duplicidade.

Prejudicado o pedido de fls. 215.

Intime-se as partes para que informem sobre o integral cumprimento de 

sentença no prazo de 30 dias ou requeiram o que entenderem necessário 

para tanto, no prazo de 60 dias.

Após, conclusos.

Intimem-se. Cumpra-se..

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272076 Nr: 2767-33.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LANZ - OAB:16425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 INTIMAÇÃO DO EMBARGADO para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca Sapezal -MT e Cuiabá-MT, devendo, 

no ato da retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, bem como 

instruí-la com as peças necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 

dias sua distribuição no juízo deprecado.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 149633 Nr: 9618-98.2012.811.0055

 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: NOEME DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV LEASING

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUCELI DE FATIMA PLETSCH 

VILELA - OAB:16.261 - MT, WILKER CHRISTI CORRÊA - 

OAB:12.228/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:OAB/MT 11877-A, LUIZ RODRIGUES WAMBIER - 

OAB:OAB/MT14469-A

 Vistos,

Com fulcro no principio da cooperação oficie-se ao Detran/MG para que 

promova a baixa do gravame, instruindo-se o oficio com cópia do contrato, 

documento do veículo, acordo e respectiva homologação..

Sem prejuízo, intime-se o requerido para que comprove a data da 

apresentação do requerimento administrativo junto ao Detran/MG

Após, oportunize-se as partes manifestação quanto ao cumprimento 

integral do acordo, no prazo de 60 dias..

Não sendo apresentados novos requerimentos e certificada a 

regularidade no recolhimento das custas, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 127465 Nr: 6387-34.2010.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURICIO & BERTO LTDA, NILZA MAURICIO BERTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A, ATIVOS S/A 

SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliane Caroline Pannebecker - 

OAB:OAB/PR 54647, Monica Huppes de Melo Marinho - OAB:24.910, 

RAONY CRISTIANO BERTO - OAB:61601/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO R. GÓES 

NICOLADELLI - OAB:17980-A/MT, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - 

OAB:OAB/PR 56.918, 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

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico 

n.421114-6/2018 expedido nos autos, as folhas 220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 272076 Nr: 2767-33.2018.811.0055

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMERCIO DE CEREAIS COMPRA BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARCA FOMENTO AGRICOLA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LANZ - OAB:16425/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS FERNANDO DA LUZ 

- OAB:24959/O, DOUGLAS LIRIA FERNANDES BRASIL - OAB:MT 15.322

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para retirar, no prazo legal, a carta 

precatória expedida para a Comarca deSorriso-MT para inquirição da 

testemunha Edno Rocha Machado de Menezes, devendo, no ato da 

retirada, comprovar o pagamento das custas judiciais, bem como, instruí-la 

com as peças necessárias, e após retirá-la, comprovar em 30 dias sua 

distribuição no juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 193807 Nr: 9967-96.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAMAGIL - TRANSPORTES RODOVIARIOS DE CARGA 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO RODOBENS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSEMAR CARMERINO DOS 

SANTOS - OAB:7072/MT, RAFAEL ANTONIO DOS SANTOS - 

OAB:OAB/MT 16.353

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:OAB/SP236655, LEANDRO GARCIA - OAB:210137

 Intimação do autor para que fique ciente do alvará eletrônico n. 

421564-8/2018 expedido nos autos, as folhas 240, beneficiário Rafael 

Antônio dos Santos, valor R$ 5.884,51, bem como requerer o que de 
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direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 138766 Nr: 9192-23.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CANDIDO BETTONI SOBRINHO, NILDO 

LANZARIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER LUIS FRANCIOSI 

GOMES - OAB:20717-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALBERTO FERNANDO 

AMBROSIO SALGADO - OAB:12976 OAB/MT, RUDI CAMPAROTO 

ELIZIARIO - OAB:13966, TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEIREDO ASCARI 

SOARES - OAB:MT 14.210

 Intimação do autor para que fique ciente dos alvarás eletrônicos n. 

421091-3/2018 e n. 421081-6/2018 expedido nos autos, as folhas 

664/665.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 181137 Nr: 23153-26.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->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): W. C. DE OLIVEIRA ACESSORIOS ME, 

WEMERSON COSTA DE OLIVEIRA, ANA PAULA VENANCIO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ DE ASSIS ROSA - 

OAB:OAB/MT 19.077-A, ROSÂNGELA DA ROSA CORREA - 

OAB:16308-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do autor para que fique ciente dos alvarás eletrônicos n. 

421571-0/2018 expedido nos autos, as folhas130, valor 310, 24, 

beneficiário Assis Castro, Vigo e Stuart Advogados S/S, BEM COMO para 

que colacione aos autos planilha atualizada do débito que demonstre o real 

valor da dívida objeto dos autos, compensando-se os valores obtidos 

através do sistema Bacenjud e da adjudicação do móvel (fl. 83), no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 151318 Nr: 11448-02.2012.811.0055

 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: CACILDO FERREIRA FRANCO

 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: ANTONIO CARLOS GUIDONI 

FILHO - OAB:OAB/SP 146.977, EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:MT13431/B, JEAN LUIS TEIXEIRA - OAB:4737-MT, 

MARIANA ARAVECHIA PALMITESTA - OAB:OAB/SP 299.951, 

MURILLO ESPINOLA DE OLIVEIRA LIMA - OAB:OAB/MT 3.127-A, 

ROBERTO C. SCACCHETTI DE CASTRO - OAB:OAB SP/ 238.294

 no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de 10% 

(dez por cento) e, também, de honorários de advogado de 10% (dez por 

cento), oportunidade em que a parte exequente deverá ser intimada para 

atualizar o valor da dívida, com a inclusão de multa, se ainda não incluída 

no cálculo, no prazo de 15 (quinze) dias.Outrossim, na inexistência de 

recurso pendente e transcorrido o prazo do artigo 523, mediante o 

recolhimento das respectivas taxas, a parte exequente poderá requerer 

diretamente à Secretaria a expedição de certidão, nos termos do artigo 

517 do CPC, que servirá também aos fins previstos no artigo 782, §3º, do 

CPC.Destarte, remetam-se os autos ao Cartório Distribuidor, com finalidade 

de retificar a autuação e distribuição, uma vez que o feito passa a tramitar 

como cumprimento de sentença.Às providências.Tangará da Serra/MT, 3 

de agosto de 2018 Marcos Terencio Agostinho PiresJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 1596 Nr: 441-09.1995.811.0055

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fasa Fornecedora de Acessórios S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL ALVES DE BRITO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcides José Geier - OAB:4911, 

NELIR FÁTIMA JACOBOWSKI GEIER - OAB:3437/MT, TASSIA DE 

AZEVEDO BORGES TORRES - OAB:12296-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 não houve resposta ao oficio expedido as fls. 420, para a Secretaria 

da Quarta Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de 

Cuiabá/MT, conforme comprovante de envio às fls. 421, enviado por 

Malote Digital. Certifico ainda que foi reiterado o referido oficio as fls. 425, 

mas ate a presente data não houve resposta.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos Terencio Agostinho Pires

 Cod. Proc.: 58823 Nr: 477-31.2007.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FORÇA RURAL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA, PEDRO GELSON DISCONZI, MARIA 

CLOTILDES RAMOS DISCONZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/MT, Nilton Massaharu Murai - OAB:16783-O, VLAMIR 

MARCOS GRESPAN JUNIOR - OAB:9353/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANA CRESTANI PALMA - 

OAB:9808/O, LUIZ MARIANO BRIDI - OAB:2619/MT

 Intimação do advogado do executado Força Rural Indústria do alvará 

eletrônico expedido nos autos as folhas 467.

1ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 279302 Nr: 8514-61.2018.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EMERSON SANTOS, ANDERSON DE 

SOUSA ALVES DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBIN HOOD RODRIGUES DA 

SILVA - OAB:24532/O

 Vistos,

 Em consonância com os preceitos processuais da Lei 11.343/2006 e, 

entendendo que estão preenchidos os requisitos do art. 41 do CPP, 

recebo a Denúncia e designo a audiência de instrução, interrogatório e 

julgamento para o dia 24/08/2018, às 13h 15min.

Nos termos do art. 56 da Lei de Drogas, determino a citação e requisição 

dos acusados.

Atente-se a secretaria para a necessidade de intimação das testemunhas 

arroladas na inicial e as apontadas na peça defensiva.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 278378 Nr: 7700-49.2018.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELDER ERNESTO DA COSTA E SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KATIA VALADARES SILVA - 

OAB:23270/O

 Vistos,

 Considerando a ausência de informações acerca da intimação da 

advogada do reeducando, com procuração à fl. 839, redesigno a 
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solenidade de justificação para o dia 29/08/2018, às 17h 15min, saindo os 

presentes intimados e o réu requisitado, SERVINDO A DECISÃO EM TELA 

COMO OFÍCIO PARA O NECESSÁRIO, JUNTO AO CDP.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 178650 Nr: 20782-89.2014.811.0055

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ SILVA FEITOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOAQUIM GOMES DE 

OLIVEIRA - OAB:17614-MT

 Certifico, em cumprimento à Ordem de Serviço 01/2018, que diante da 

juntada de planilhas às fls. 269/276, em que a unidade prisional comprova 

43 dias remidos pelo reeducando, encaminho estes autos ao Ministério 

Publico, para manifestação em até 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiane Padim da Silva

 Cod. Proc.: 57740 Nr: 7221-76.2006.811.0055

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUSTIÇA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLINGTON PEREIRA DOS 

SANTOS - OAB:10994/MT

 Certifico, em cumprimento à Ordem de Serviço 01/2018, que diante da 

juntada de planilhas às fls. 428/429, 437/440 e 446/448, em que a unidade 

prisional comprova 52 dias remidos pelo reeducando, encaminho estes 

autos para intimação do patrono do reeducando e posteriormente ao 

Ministério Publico, para manifestação em até 05 dias.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 282857 Nr: 11405-55.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.BARRA DO BUGRES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DEIVITI ALBANO DE MEDEIROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN GUILHERME SANCHES 

DA COSTA - OAB:

 Autos nº: 11405-55.2018.811.0055.

Código Apolo nº: 282857.

 Vistos.

 1) INTIME-SE o réu acerca da audiência de instrução a ser realizada no 

Juízo Deprecante no dia 28/08/2018, às 15h45min.

 2) Outrossim, DESIGNO audiência de interrogatório do réu Deiviti Albano 

de Medeiros para o dia 27 de setembro de 2018, às 15:00 horas, devendo 

o mesmo ser INTIMADO a comparecer, devidamente acompanhado de 

advogado, sob pena de revelia.

 3) OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando acerca da designação 

da data para a realização da audiência de interrogatório.

 4) CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defensoria Pública.

 CUMPRA-SE.

 Tangará da Serra, 09 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.: 283244 Nr: 11700-92.2018.811.0055

 AÇÃO: Pedido de Prisão Preventiva->Pedido de Prisão->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: APDTDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WRDS, AFAP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE MARIA BARBOSA - 

OAB:16697/O

 DEFIRO a representação formulada pela Autoridade Policial às fls. 

136/137, razão pela qual, com fulcro no art. 2, § 4º da Lei 8.072/90, 

PRORROGO a prisão temporária dos representados Wender Rodrigues 

dos Santos e Antonio Fabrício Alves Pereira pelo prazo máximo de trinta 

(30) dias, recomendando-os na prisão em que se encontram, SERVINDO 

CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO TEMPORÁRIA PELO 

PRAZO DE TRINTA (30) DIAS (PRORROGAÇÃO).2)Outrossim, 

considerando o disposto no item “1”, RESTA PREJUDICADO o pleito de 

revogação da prisão dos representados Wender Rodrigues dos Santos e 

Antonio Fabrício Alves Pereira, sendo imprescindível a manutenção da 

segregação cautelar, considerando ainda, que não sobreveio aos autos 

qualquer alteração fática que implique a revogação da prisão.3)Ademais, 

no que tange ao pleito de restituição de bens, qual seja, um aparelho 

celular (nota fiscal de fls. 130), CONSIGNO que o mesmo deverá ser 

pleiteado no respectivo Inquérito Policial, onde poderá ser melhor 

analisado, haja vista que este procedimento tem por finalidade tão somente 

a análise de prisão temporária em face dos representados.4) CIÊNCIA ao 

Ministério Público e ao Advogado dos investigados.CUMPRA-SETangará 

da Serra, 03 de agosto de 2018.Anna Paula Gomes de FreitasJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 177632 Nr: 19695-98.2014.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON AVELINO AZOMAECE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ZILMA APARECIDA 

GONÇALVES - OAB:5150-B/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RÉU PARA APRESENTAR MEMORIAIS 

ESCRITOS PELO PRAZO DE CINCO (05) DIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 281152 Nr: 9900-29.2018.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JDC.JI PARANA-RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REINALDO APARECIDO DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VALDOMIRO ANTONIO DA 

SILVA JUNIOR - OAB:OAB/MG 49155

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DO RÉU ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

INTERROGATÓRIO DESIGNADA PARA O DIA 30 DE AGOSTO DE 2018, ÁS 

13H50MIN.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Anna Paula Gomes de Freitas

 Cod. Proc.: 159367 Nr: 8264-04.2013.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAROLINE SALGUEIRO, ADRIANO MEDEIROS 

COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO DE CÁSSIO MELLO 

- OAB:14.312-B/MT

 PROCEDO A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DAS PARTES PARA QUE 

MANIFESTE-SE ACERCA DA COTA MINISTERIAL DE FLS. 111, 

APRESENTANDO O PAGAMENTO DA SEGUNDA E TERCEIRA PARCELA 

DA PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA, SOB PENA DE SER REVOGADO O 

BENEFÍCIO E, CONEQUENTEMENTE, DADO PROSSEGUIMENTO À AÇÃO 

PENAL.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000115-26.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA ROSA GRANADA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO DOS SANTOS TURATI OAB - MT0015179A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA LOPES DE CARVALHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Recebo o pedido de emenda a inicial do ID 14281782. Designe-se 

nova data para realização de audiência de conciliação. Intimem-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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000224-40.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ZENILDE HERMINIA DE JESUS TOMICHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado no ID 

14460017 em favor da parte exequente, devendo o valor bloqueado no ID 

14368330 ser levantado em favor da executada. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011341-11.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO CESAR SANCHES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos etc. Defiro o pedido para levantamento do valor depositado nos 

autos. Deverá a Sra. Gestora certificar-se se o postulante possui poderes 

na procuração outorgada, se for o caso, para levantamento de valores. 

Em caso positivo, antes da expedição do alvará, nos termos do art. 1º do 

Provimento nº 68/2018, da E. Corregedoria Nacional da Justiça, intime-se a 

parte contrária a fim de que, no prazo legal, se manifeste apresentando 

eventual impugnação ou recurso. Caso não haja manifestação, a 

Secretaria deverá aguardar o prazo de 2 (dois) dias úteis após o 

esgotamento do prazo para eventual impugnação ou recurso, para só 

então expedir o alvará de levantamento. Com o levantamento, caso nada 

mais seja requerido no prazo legal, tornem os autos conclusos para 

extinção (art. 924, II, do CPC). Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Intimação 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)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 15/10/2018, às 15h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 09/10/2018, às 15h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001882-02.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WERNER ALBERTO SCHUTZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SOMMER DUTRA OAB - MT21124/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 08/10/2018, às 14h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001512-57.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMADEU BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AIRTON CHAGAS DE SOUZA (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

VALDINEY GONCALVES DE QUEIROZ (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/09/2018, às 14h15min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais, bem como para que dentro 

do prazo legal, apresente o atual endereço das partes promovidas: 

AIRTON CHAGAS DE SOUZA e VALDINEY GONÇALVES DE QUEIROZ.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001265-76.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEM RITA DE ARAUJO HARTMANN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA LORIS AZEVEDO OAB - MT15344/O-O (ADVOGADO)

MARCELO ANGELO DE MACEDO OAB - MT0006811A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

CARLA DENES CECONELLO LEITE OAB - MT0008840A (ADVOGADO)
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Procedo a intimação da(s) parte(s), na(s) pessoa(s) de seu(s) 

advogado(s) para comparecer(em) à audiência de tentativa de conciliação 

designada para o dia 18/09/2018, às 17H15MIN.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000433-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GUILHERME HENRIQUE RIBEIRO MARCHIOLLI (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 18/09/2018, às 17h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001530-78.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIANE BALDISSERA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON GOMES RODRIGUES (RÉU)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/09/2018, às 17h30min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010765-81.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MASSAROLI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LARI PAULO WEIS (REQUERIDO)

 

Procedo a INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu/sua advogado(a), 

para que compareça à audiência de Tentativa de Conciliação designada 

para o dia 03/09/2018, às 17h45min, horário de Mato Grosso, o não 

comparecimento pessoal à audiência implicará na extinção do processo e 

arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, 

com a condenação nas custas processuais, bem como para que 

apresente o atual endereço da parte promovida, face a devolução do AR 

pelo MOTIVO: "MUDOU-SE".

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001497-54.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA TEODORO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001497-54.2018.8.11.0055 Autora: Vilma Teodoro de Sousa 

Réu: Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora 

requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 14439809). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 

de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001536-51.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DA SILVA SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001536-51.2018.8.11.0055 Autor: Leandro da Silva Souza Ré: 

Telefônica Brasil S/A. PROJETO DE SENTENÇA: 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. A parte autora não 

compareceu à sessão de conciliação (cf. ID 14470173), embora tenha 

sido devidamente intimada para o ato (cf. ID n. 16096463 e 16148737). É 

importante esclarecer que o comparecimento pessoal da parte ou do 

preposto da pessoa jurídica em audiência é obrigatório, conforme 

enunciado n. 20 do FONAJE[1]. Neste contexto, o art. 51, inciso I, da Lei 

9.099/95 é incisivo ao dispor que: “extingue-se o processo, além dos 

casos previstos em lei, quando o autor deixar de comparecer a qualquer 

das audiências do processo”. Logo, impõe-se a extinção do feito, sem 

julgamento de mérito. 3. Sendo assim, com fundamento no artigo 51, I, da 

Lei n. 9.099/95, opino por JULGAR EXTINTO o presente feito, SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Ademais, opino por condenar a autora ao 

pagamento das custas processuais, nos termos do art. 51, § 2º, da Lei nº 

9.099/95, devendo, caso não haja o respectivo pagamento no prazo de 10 

(dez) dias, ser o débito anotado à margem da distribuição. A renovação da 

ação dependerá do prévio depósito das custas, nos termos do art. 486 

§2ºdo CPC, salvo se já houver sido deferido os benefícios da Justiça 

Gratuita nestes autos. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz 

Leigo Vistos. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 

9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz 

Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 03 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] ENUNCIADO 20 

– O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A 

pessoa jurídica poderá ser representada por preposto.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001488-92.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO AYALA MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001488-92.2018.8.11.0055 Autor: Diego Ayala Mendonça Réu: 

Banco IBI S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos 

termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente 

é importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar suscitada pelo 

autor porque considero ser despicienda a produção de prova pericial para 

o deslinde do caso em epígrafe, uma vez que as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor total de R$ 685,50 (seiscentos e oitenta e cinco 

reais e cinquenta centavos), como prova certidão de restrição anexa à 

petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que 

desconhece a dívida em questão por não ter contratado com a ré, razão 

pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou 

indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Assim, 

havendo negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré 

demonstrar a existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos 

termos do art. 373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova 

negativa. Com efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à 

contestação) a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato 

entabulado entre as partes devidamente assinado pela parte autora 

(assinatura idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se). Método 

probatório suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da 

citada relação jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de 

produção de prova pericial para analisar a equivalência das assinaturas 

constantes nos documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela 

parte ré, isto porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem 

maiores digressões, comprova-se a existência de contrato entabulado, 

bem como, por lógico motivo, afasta-se a existência de fraude no presente 

caso. Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio 

jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a cobrança 

efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a 

origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos 

débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se 

que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo qualquer 

ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto prova 

constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do 

CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, legítima se 

mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora 

incidentes as regras do Código de Defesa do Consumidor sobre as 

relações entre usuários de telefonia e concessionárias de tais serviços 

públicos, não se aplica a inversão do ônus da prova em favor do 

consumidor quando sua pretensão encontra-se desprovida de qualquer 

início de prova a lhe dar algum suporte. Ausente dos autos provas da 

adimplência do autor quanto às faturas da linha de telefone contratada 

com a empresa requerida e, por consequência, do alegado dano 

experimentado, escorreita a sentença que julgou improcedente a ação de 

indenização por danos morais.- (Ap 161156/2014, DESA. MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, 

Publicado no DJE 26/05/2015) (grifo inexistente no original). Ante o 

exposto, reputo no presente caso não assistir razão à parte autora. Isto 

porque uma vez demostrada a relação jurídica firmada com a ré, o 

inadimplemento contratual daí decorrente, o posterior cancelamento do 

serviço e, por consequência, a inclusão de seu nome no cadastro de 

inadimplentes, se conclui que a ré atuou legitimamente, não praticando 

qualquer ilícito no presente caso. Por fim, ainda, analisando as provas 

trazidas pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta 

caracterizada a litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, 

incisos II e III, do Código de Processo Civil, notadamente quando se 

observa a alteração da verdade dos fatos, sustentando-se demanda 

contra a ré, mesmo ausente qualquer direito supostamente afetado. 3. 

DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, opino por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos 

contidos na inicial. Ademais, opino por reconhecer a litigância de má-fé da 

parte autora e, por conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% 

(cinco por cento), custas processuais e honorários advocatícios que fixo 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do 

CPC c/c art. 55 da Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual 

pleiteado pela ré. Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem 

custas ou honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a 

decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 03 de agosto de 

2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, 03 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] 

Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, 

informalidade, economia processual e celeridade, buscando, sempre que 

possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica 

ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante 

da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. [5] ENUNCIADO 136 – O reconhecimento da litigância de 

má-fé poderá implicar em condenação ao pagamento de custas, 

honorários de advogado, multa e indenização nos termos dos artigos 55, 

caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de Processo Civil.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010730-63.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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JOCYMAR INALDO HASS AGOSTINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT0009993A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CR ZONGSHEN FABRICADORA DE VEICULOS S.A. (EXECUTADO)

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO LUIS DE MELLO OLIVEIRA OAB - MT0006848A-B (ADVOGADO)

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - RS0069412S (ADVOGADO)

DEBORA RENATA LINS CATTONI OAB - RN0005169A (ADVOGADO)

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT0006551S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 01 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011569-83.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEI FATIMA TORMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELCIO DALEFFE (REQUERIDO)

SINDICATO DOS ODONTOLOGISTAS DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO)

ADELITA VINAGRE PINHEIRO DUARTE OAB - MT0010707A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Junte-se cópia do termo de penhora on-line. Caso a diligência tenha sido 

inexitosa, intime-se o exequente para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento, o que desde já fica determinado 

em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 01 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001678-55.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MATILDE MUNHOZ GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Autos n. 1001678-55.2018.8.11.0055 Autora: Matilde Munhoz Garcia Réu: 

Vivo S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora requereu a 

desistência do feito (cf. Id. n. 14513015). O pleito é perfeitamente possível, 

registrando-se que à parte autora compete analisar a conveniência ou não 

de prosseguir com a ação, dispondo do direito que lhe é garantido 

constitucionalmente, observados os requisitos da legislação instrumental. 

Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do CPC[1], a desistência pode 

ser realizada até a prolação da sentença, e, em conformidade com o 

Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato independe de aquiescência 

da parte adversa, desde que não se trate de lide temerária ou haja indicio 

de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, opino por HOMOLOGAR a 

desistência da ação formulada pela parte autora, para que surtam seus 

jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, nos termos do art. 200, §2º, do 

CPC e, por consequência, JULGAR EXTINTO o presente feito, sem 

resolução de mérito, com fulcro no art. 485, inc. VIII, do mesmo diploma 

legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem custas nessa fase, 

conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018. Raony 

Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando: [...] § 5o A 

desistência da ação pode ser apresentada até a sentença. [2] 

ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a anuência do réu já 

citado, implicará a extinção do processo sem resolução do mérito, ainda 

que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, salvo quando 

houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001554-72.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EUDES DA SILVA CAMARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001554-72.2018.8.11.0055 Autor: Eudes da Silva Camargo Réu: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, 

nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. Em síntese, a parte autora 

requereu a desistência do feito (cf. Id. n. 14530072). O pleito é 

perfeitamente possível, registrando-se que à parte autora compete 

analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, dispondo do 

direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados os requisitos 

da legislação instrumental. Ressalva-se que, na dicção do art. 485 §5º do 

CPC[1], a desistência pode ser realizada até a prolação da sentença, e, 

em conformidade com o Enunciado de nº. 90 do FONAJE[2], este ato 

independe de aquiescência da parte adversa, desde que não se trate de 

lide temerária ou haja indicio de litigância de má-fé. 3. Ante o exposto, 

opino por HOMOLOGAR a desistência da ação formulada pela parte 

autora, para que surtam seus jurídicos efeitos, fazendo-o por sentença, 

nos termos do art. 200, §2º, do CPC e, por consequência, JULGAR 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

inc. VIII, do mesmo diploma legal, c/c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Sem 

custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da Lei 9.099/95. 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 02 

de agosto de 2018. Raony Cristiano Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se 

de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 
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para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: [...] § 5o A desistência da ação pode ser apresentada até a 

sentença. [2] ENUNCIADO 90 – A desistência da ação, mesmo sem a 

anuência do réu já citado, implicará a extinção do processo sem resolução 

do mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e julgamento, 

salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide temerária.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001881-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

M. M. C. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE ARAUJO OAB - MG161800 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCIO DA SILVA CUNHA (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001881-17.2018.8.11.0055 Autor: Miguel Medeiros Cunha Réu: 

Márcio da Silva Cunha DECISÃO: 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos 

do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). A presente demanda se trata de AÇÃO DE 

GUARDA c/c ALIMENTOS e REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS, proposta 

por menor impúbere em face de seu genitor. Como é cediço, nos termos 

do art. 3º §2º da Lei 9.099/95, por versas sobre pretensão alimentar, a 

presente demanda é de tramitação vedada nos Juizados Especiais. Não 

fosse isso, é certo que o autor é menor de idade, portanto não pode ser 

parte em ação que tramita pelo rito sumaríssimo, conforme art. 8º da Lei 

9.099/95, razão pela qual necessário se mostra a extinção sem análise 

meritória. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, opino declarar a 

INCOMPETÊNCIA deste Juizado Especial Cível para o processamento e 

julgamento da causa em questão, e, com fundamento no artigo 51, §1º, 

julga-se extinto o presente feito, sem resolução de mérito, determinando 

seu consequente arquivamento. Sem custas, diante do que estabelece o 

art. 54, da Lei nº 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. 

Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018. Vistos etc. Trata-se de 

procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante 

Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão 

proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos 

autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão 

para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 02 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001597-43.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SUSILENE OLIVEIRA DE BEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS ANTONIO BATISTAO OAB - MT0016904A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARINETE FRANCISCA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Autos n. 1001597-43.2017.8.11.0055 Autor (a): Susilene Oliveira de Bem 

Ré: Marinete Francisca dos Santos PROJETO DE SENTENÇA 1. 

RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Outrossim, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e inexistindo preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a 

sanar, ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do 

mérito. O pedido entabulado na petição inicial deve ser julgado procedente. 

Explico: É incontroverso que a ré enviou áudios ofensivos para a autora 

em conversas privadas pelo aplicativo de conversas “WhatsApp” 

utilizando-se de palavrões e ameaças. A utilização de termos de baixo 

calão é reprovável e inadequada com a vida em sociedade, influenciando 

de modo negativo as relações sociais, especialmente quando voltadas a 

rebaixar os atributos da personalidade de outrem. E, embora se verifique 

que as ofensas em questão [a saber: “(sic) você vai tomar no centro do 

seu cu por que eu já to injuriada da sua cara ta e se você for mulher você 

vai la em casa que você vai ver eu transferir, que eu vou transferir a sua 

cara naquele asfalto, vai sobrar só farelo, que eu to injuriada com a sua 

cara sua vaca linguaruda eu quero pegar essa língua sua quero cortar e 

enfiar dento do seu cu sua vagabunda]” foram proferidas em conversa 

privada, não há dúvidas que tiveram o objetivo de rebaixar a honra e 

causar temor à autora. Portanto, se mostra inequívoco que houve ofensa 

a honra da autora, causando-lhe danos ao seu patrimônio moral. Nesse 

sentido, colhe-se o julgado abaixo colacionado: RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANO MORAL - AGRESSÃO VERBAL - 

COMPROVADA - VALOR - FIXAÇÃO - MANTIDO - CARÁTER DÚPLICE DO 

INSTITUTO VERIFICADO- APELO IMPROVIDO. Comprovado os xingamentos 

proferidos que causaram tristeza, humilhação e constrangimento, com 

abalo psíquico, devida é a reparação por danos morais. O quantum 

indenizatório de danos morais de atender de modo suficiente à dúplice 

finalidade do instituto, que tem por escopo advertir acerca da inadequação 

da conduta adotada, reprimindo sua reiteração no futuro, e compensar a 

vítima pelo mal sofrido. (Ap 52696/2010, DESA. MARIA HELENA 

GARGAGLIONE PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 
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Julgado em 03/11/2010, Publicado no DJE 18/11/2010) De mais a mais, a ré 

não trouxe prova impeditiva, modificativa ou extintiva do direito alegado 

pela autora (cf. art. 373, II do CPC). Para tanto, poderia ter juntado aos 

autos cópia integral da referida conversa, situação que, por exemplo, 

demonstraria a existência de ofensas recíprocas. Deste modo, considero 

existentes o fato (ato ilícito), o nexo de causalidade e o dano, uma vez que 

os xingamentos e as ameaças supramencionadas ofenderam a honra da 

autora e, consequentemente, violaram seus direitos da personalidade. 

Assim, considerando-se as circunstâncias do caso, especialmente porque 

a repercussão do fato foi bastante restrita, bem como analisada a 

condição econômica das partes, os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade, o caráter pedagógico da condenação, entende-se que o 

valor R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais a ser pago pela 

ré é justo. 3. Dispositivo: Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos contidos na inicial para condenar a ré ao 

pagamento do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de danos 

morais, sobre o qual incidirá juros moratórios de 1% (um por cento) ao 

mês, a partir da data do evento danoso (cf. S. 54 do STJ), e correção 

monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (cf. súmula 362 do STJ), por 

se vislumbrar no caso concreto responsabilidade extracontratual. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 01 de agosto de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 01 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010451-72.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA MARIA VIZZOTO VARNIER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TASSIA DE AZEVEDO BORGES OAB - MT0012296A-A (ADVOGADO)

IRINEU PEDRO MUHL OAB - MT0005719A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001478-82.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDOMIRO GUIRRO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 
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decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000390-09.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXIA DAIANE MEDEIROS PERES OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA CAROLINE TRECHAUD OAB - MT0014099A (ADVOGADO)

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo no dia 02.05.2018, tratando-se 

de crédito “extraconcursal”, que é o caso destes autos, o Juízo universal 

da recuperação judicial deverá ser comunicado por meio de ofício apenas 

após a liquidação do crédito e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, com a finalidade de comunicar sobre a 

necessidade de pagamento do crédito. Ocorre que, como se sabe, no 

âmbito dos Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da 

garantia do Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 

do FONAJE). Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria 

necessariamente a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, 

conforme a jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça (CC 136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 

141.807/AM), todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o 

patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetido ao 

Juízo universal da recuperação. Assim, em caso de não satisfação 

voluntária da obrigação, não seria possível a este Juízo determinar a 

penhora de ativos financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a 

apresentação de embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e 

jurisprudência consolidada no âmbito desta especializada. Nesse sentido, 

a única solução vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a 

necessidade do exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, 

e que por outro lado garantiria à empresa executada que a expropriação 

de valores ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não 

prejudicar o cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade 

de ofertar embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez 

intimada para satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a 

executada desde logo ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos 

(ou, por óbvio, se não apresentados), resultará na liquidação definitiva do 

crédito e possibilitará a expedição de ofício para satisfação definitiva da 

obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje), 

independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010468-50.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ELETRONICA E INFORMATICA FRAGA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO)

IVONILZA MORAIS DE CARVALHO SOARES OAB - MT0014801A 

(ADVOGADO)

CELSO ROBERTO VIEIRA OAB - MT0012983A (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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ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010205-13.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RALDINEY DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARIA LOURENCO PRIETO OAB - MT0012383A (ADVOGADO)

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que já houve recebimento de cumprimento de 

sentença e, diante da atual situação da parte executada, são necessárias 

algumas ponderações para o processamento do pedido. É de 

conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação judicial e homologado o 

respectivo plano de recuperação. Conforme decisão proferida no 

mencionado processo, tratando-se de crédito “concursal”, que é o caso 

destes autos, deverá o feito prosseguir até a liquidação do valor, ou seja, 

até o trânsito em julgado de eventual impugnação ou embargos e após 

deverá ser expedida certidão de crédito, com a consequente extinção dos 

autos. Caberá a parte se habilitar nos autos de recuperação judicial, onde 

o crédito deverá ser pago na forma do Plano de Recuperação Judicial. 

Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos Juizados Especiais, a 

apresentação de embargos depende da garantia do Juízo (art. 53, § 1º, da 

Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). Assim, o julgamento de 

eventuais embargos demandaria necessariamente a prévia penhora de 

bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a jurisprudência já 

sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 136130/SP, AgRg nos 

EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), todo e qualquer ato de 

constrição incidente sobre o patrimônio da empresa em recuperação 

judicial deve ser submetido ao Juízo universal da recuperação. Assim, em 

caso de não satisfação voluntária da obrigação, não seria possível a este 

Juízo determinar a penhora de ativos financeiros, que por sua vez seria 

imprescindível para a apresentação de embargos, nos termos da Lei nº 

9.099/1995 e jurisprudência consolidada no âmbito desta especializada. 

Nesse sentido, a única solução vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia 

tanto a necessidade do exequente pela efetividade e celeridade do 

procedimento, e que por outro lado garantiria à empresa executada que a 

expropriação de valores ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a 

não prejudicar o cumprimento plano –, é conferir à executada a 

possibilidade de ofertar embargos independentemente de penhora. Assim, 

uma vez intimada para satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a 

executada desde logo ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos 

(ou, por óbvio, se não apresentados), resultará na liquidação definitiva do 

crédito e possibilitará a parte a habilitação nos autos da recuperação 

judicial para satisfação definitiva da obrigação. Por todo o exposto, 

RETIFICO a primeira parte da decisão do ID 7270368 e recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. No mais, permanece a 

decisão tal como lançada. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010152-61.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA GONZAGA DOS SANTOS HERRERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 
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cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011550-77.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN MICHEL SANCHES PICCOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Francisco Dias de Alencar Neto OAB - MT0014859A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000060-12.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS PONTES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo no dia 02.05.2018, tratando-se 

de crédito “extraconcursal”, que é o caso destes autos, o Juízo universal 

da recuperação judicial deverá ser comunicado por meio de ofício apenas 

após a liquidação do crédito e após o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos, com a finalidade de comunicar sobre a 

necessidade de pagamento do crédito. Ocorre que, como se sabe, no 

âmbito dos Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da 

garantia do Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 

do FONAJE). Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria 

necessariamente a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, 

conforme a jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de 

Justiça (CC 136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 

141.807/AM), todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o 

patrimônio da empresa em recuperação judicial deve ser submetido ao 

Juízo universal da recuperação. Assim, em caso de não satisfação 

voluntária da obrigação, não seria possível a este Juízo determinar a 

penhora de ativos financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a 

apresentação de embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e 

jurisprudência consolidada no âmbito desta especializada. Nesse sentido, 

a única solução vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a 

necessidade do exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, 

e que por outro lado garantiria à empresa executada que a expropriação 

de valores ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não 

prejudicar o cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade 

de ofertar embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez 

intimada para satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a 

executada desde logo ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos 

(ou, por óbvio, se não apresentados), resultará na liquidação definitiva do 

crédito e possibilitará a expedição de ofício para satisfação definitiva da 

obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de cumprimento de 

sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no mesmo prazo de 15 

(quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 142 do Fonaje), 

independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010251-65.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NUBBIA MENDONCA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SIMAO DO NASCIMENTO OAB - MT0016919A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BILISIM PROVEDORES DE ACESSO A INTERNET LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER OAB - MT0014554A (ADVOGADO)

 

Intimo a parte autora para requerer o que entender por direito, no prazo 

legal.

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010638-22.2011.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA AMARAL ARANEGA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIRO DOMINGOS DARTORA OAB - MT0016917A-O (ADVOGADO)

RICARDO AUGUSTO BARBOSA OAB - MT0010061A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINS & TEIXEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO)

MARIA LUIZA SOUZA DUARTE OAB - SP0085876A (ADVOGADO)

ALENCAR FELIX DA SILVA OAB - MT0007507A-O (ADVOGADO)

CELSO DE FARIA MONTEIRO OAB - MT0017298S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em análise ao pedido do ID 14478015, presume-se que a 

executada está se referindo ao valor de R$ 10.423,49 bloqueado no 

Banco Safra. Porém, conforme extrato do ID 13334127 foram localizados 

valores referentes ao débito executado em dois bancos: Banco Bradesco 

e Banco Safra. Contudo, somente foi efetuada a penhora do valor de R$ 

10.423,49 existente na conta do Banco Bradesco, e o valor encontrado no 

Banco Safra foi imediatamente desbloqueado. Leva-se a presumir o acima 

alegado, uma vez que nos próprios embargos a executada admitiu ser 

devido o saldo remanescente de R$ 9.125,79. Assim, salvo o valor que foi 

bloqueado e transferido visando a satisfação do crédito do exequente, 

não remanesce nenhum outro bloqueio nos autos. Cumpra-se na íntegra o 

despacho do ID 14206975. 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: 8010483-14.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 
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impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010763-48.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

NILSON GOMES DE SOUZA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANGHEBEN GUIRRO OAB - MT0012480A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010588-59.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIJANEA FERREIRA ALVES GAUGER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIVRADA APARECIDA GAETE OAB - MT0015117A (ADVOGADO)

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Monica Cristina Felizardo Vaconcellos OAB - MT0013237A-B 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 
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de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001912-37.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE APARECIDO MOREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKEZIA RODRIGUES DA SILVA OAB - MT24846/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DO MATO GROSSO – PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

TANGARÁ DA SERRA – JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL Autos n. 

1001912-37.2018.8.11.0055 PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A parte reclamante requereu a Desistência da Ação 

(cf. ID 14557607). Considerando que ainda não foi apresentada defesa 

por parte da reclamada e, diante do pedido expresso da parte reclamante 

entendo ser o pleito perfeitamente possível, registrando-se que ao 

reclamante compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a 

ação, dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, 

observados os requisitos da legislação instrumental. 3. DISPOSITIVO Ante 

o exposto, OPINO PELA HOMOLOGAÇÃO, para que surtam seus jurídicos 

efeitos, A DESISTÊNCIA DA AÇÃO formulada pela reclamante, fazendo-o 

por sentença, nos termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por 

consequência, JULGA-SE EXTINTO o presente feito, sem resolução de 

mérito, com fulcro no art. 485, VIII do CPC, C/C art. 51, § 1º, da Lei nº 

9.099/95. Sem custas e honorários nessa fase (artigo 54, Lei 9.099/95). 

Submete-se a decisão à análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 

de agosto de 2018. KARLA PALOMA BUSATO Juíza Leiga Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001541-73.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO JULIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1001541-73.2018.8.11.0055 Autor: Fabio Julio de Oliveira Réu: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ab initio, afasto a preliminar suscitada pelo 

autor porque considero ser despicienda a produção de prova pericial para 

o deslinde do caso em epígrafe, uma vez que as assinaturas a serem 

contrastadas são semelhantes. Neste sentido é o entendimento do E. 

Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A presunção de 

veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da revelia do réu 

conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a outra 

circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 
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convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Presentes os pressupostos de constituição e de validade do 

processo, bem como as condições da ação, superada a preliminar 

suscitada, inexistindo nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor total de R$ 205,81 (duzentos e cinco reais e 

oitenta e um centavos), como prova certidão de restrição anexa à petição 

inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora que desconhece a 

dívida em questão por não ter contratado com a ré, razão pela qual a 

inclusão de seu nome no cadastro de devedores se mostrou indevida e, 

consequentemente, sofreu danos de ordem moral. Assim, havendo 

negativa de contratação após o cancelamento, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação) 

a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado 

entre as partes devidamente assinado pela parte autora (assinatura 

idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se). Método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. Reitero, neste ponto, a desnecessidade de produção de prova 

pericial para analisar a equivalência das assinaturas constantes nos 

documentos arrolados na inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto 

porque estas são semelhantes a olho nu. Assim, sem maiores digressões, 

comprova-se a existência de contrato entabulado, bem como, por lógico 

motivo, afasta-se a existência de fraude no presente caso. Nesse 

diapasão, reputo ser incontroverso e existente o negócio jurídico em 

questão, restando apurar se no presente caso a cobrança efetuada pela 

ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada está a origem do débito 

negativado, e, à míngua de prova do pagamento dos débitos pendentes 

constituído pela parte autora nesses autos, conclui-se que a ré agiu em 

exercício regular do direito, não cometendo qualquer ilícito. É oportuno 

salientar que a prova de quitação – enquanto prova constitutiva do direito 

– é ônus da parte autora, na forma do art. 373, I do CPC. E, por inexistir 

nos autos comprovante de pagamento, legítima se mostra a cobrança por 

parte da ré. Neste sentido é o entendimento do E. Tribunal de Justiça do 

Estado do Mato Grosso, in verbis: [...] Embora incidentes as regras do 

Código de Defesa do Consumidor sobre as relações entre usuários de 

telefonia e concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a 

inversão do ônus da prova em favor do consumidor quando sua 

pretensão encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar 

algum suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto 

às faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Ante o exposto, reputo no presente caso 

não assistir razão à parte autora. Isto porque uma vez demostrada a 

relação jurídica firmada com a ré, o inadimplemento contratual daí 

decorrente, o posterior cancelamento do serviço e, por consequência, a 

inclusão de seu nome no cadastro de inadimplentes, se conclui que a ré 

atuou legitimamente, não praticando qualquer ilícito no presente caso. Por 

fim, ainda, analisando as provas trazidas pela parte autora e as provas 

trazidas pela ré, resta caracterizada a litigância de má fé daquele, nos 

termos do artigo 80, incisos II e III, do Código de Processo Civil, 

notadamente quando se observa a alteração da verdade dos fatos, 

sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente qualquer direito 

supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino por JULGAR 

IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, opino por 

reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por conseguinte, 

condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), custas 

processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por cento) 

sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da Lei 

9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 de agosto de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000093-65.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Autos n. 1000093-65.2018.8.11.0055 Autor: Fabio Julio de Oliveira Réu: 

Banco Bradesco S/A. PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, inexistindo 
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preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Vejamos: A priori, no caso em epígrafe resta configurada relação de 

consumo, nos termos do art. 2º c/c art. 3º da Lei 8.078/90, portanto 

restam aplicáveis as normas referentes ao microssistema consumerista. 

Depreende-se dos autos que a parte autora foi negativada por ordem da 

ré por uma dívida no valor total de R$ 681,56 (seiscentos e oitenta e um 

reais e cinquenta e seis centavos), como prova certidão de restrição 

anexa à petição inicial. Todavia, afirma peremptoriamente a parte autora 

que desconhece a dívida em questão por não ter contratado com a ré, 

razão pela qual a inclusão de seu nome no cadastro de devedores se 

mostrou indevida e, consequentemente, sofreu danos de ordem moral. 

Assim, havendo negativa de contratação, cabe à ré demonstrar a 

existência do negócio jurídico realizado entre as partes, nos termos do art. 

373, inc. II do CPC, porque inviável a produção de prova negativa. Com 

efeito, a ré demonstra nos autos (cf. documentos anexos à contestação) 

a realização do negócio jurídico juntando cópia do contrato entabulado 

entre as partes devidamente assinado pela parte autora (assinatura 

idêntica a juntada ao petitório inicial, sublinhe-se). Método probatório 

suficiente para ilidir dúvidas em referência à existência da citada relação 

jurídica. É desnecessária a produção de prova pericial para analisar a 

equivalência das assinaturas constantes nos documentos arrolados na 

inicial e do contrato juntado pela parte ré, isto porque estas são 

semelhantes a olho nu. Assim, sem maiores digressões, comprova-se a 

existência de contrato entabulado, bem como, por lógico motivo, afasta-se 

a existência de fraude no presente caso. Neste sentido é o entendimento 

do E. Tribunal de Justiça do E. do Mato Grosso, in verbis: [...] “A 

presunção de veracidade dos fatos alegados, pelo autor em razão da 

revelia do réu conseqüência da revelia do réu é relativa, podendo ceder a 

outra circunstâncias constantes dos autos, de acordo como livre 

convencimento do juiz.” (RESP 2846/RS, Rel. Min. Barros Monteiro). 

Inexiste cerceamento de defesa quando é desnecessária a perícia para 

análise de assinatura porque visivelmente idêntica à constante aos 

documentos juntados nos autos. Não se fala em erro no contrato quando é 

possível averiguar o consentimento da parte por meio de sua assinatura. 

Se não configurado o ato ilícito não há o dever de indenizar. (Ap 

55125/2014, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 18/02/2015, Publicado no DJE 23/02/2015) 

(grifo nosso). Nesse diapasão, reputo ser incontroverso e existente o 

negócio jurídico em questão, restando apurar se no presente caso a 

cobrança efetuada pela ré se mostra devida ou não. Logo, demonstrada 

está a origem do débito negativado, e, à míngua de prova do pagamento 

dos débitos pendentes constituído pela parte autora nesses autos, 

conclui-se que a ré agiu em exercício regular do direito, não cometendo 

qualquer ilícito. É oportuno salientar que a prova de quitação – enquanto 

prova constitutiva do direito – é ônus da parte autora, na forma do art. 

373, I do CPC. E, por inexistir nos autos comprovante de pagamento, 

legítima se mostra a cobrança por parte da ré. Neste sentido é o 

entendimento do E. Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, in 

verbis: [...] Embora incidentes as regras do Código de Defesa do 

Consumidor sobre as relações entre usuários de telefonia e 

concessionárias de tais serviços públicos, não se aplica a inversão do 

ônus da prova em favor do consumidor quando sua pretensão 

encontra-se desprovida de qualquer início de prova a lhe dar algum 

suporte. Ausente dos autos provas da adimplência do autor quanto às 

faturas da linha de telefone contratada com a empresa requerida e, por 

consequência, do alegado dano experimentado, escorreita a sentença que 

julgou improcedente a ação de indenização por danos morais.- (Ap 

161156/2014, DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 20/05/2015, Publicado no DJE 26/05/2015) 

(grifo inexistente no original). Por fim, ainda, analisando as provas trazidas 

pela parte autora e as provas trazidas pela ré, resta caracterizada a 

litigância de má fé daquele, nos termos do artigo 80, incisos II e III, do 

Código de Processo Civil, notadamente quando se observa a alteração da 

verdade dos fatos, sustentando-se demanda contra a ré, mesmo ausente 

qualquer direito supostamente afetado. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, 

com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, opino 

por JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos contidos na inicial. Ademais, 

opino por reconhecer a litigância de má-fé da parte autora e, por 

conseguinte, condená-la ao pagamento de multa de 5% (cinco por cento), 

custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 20% (vinte por 

cento) sobre o valor da causa, com fulcro no art. 81 do CPC c/c art. 55 da 

Lei 9.099/95 e Enunciado 136 FONAJE[5], tal qual pleiteado pela ré. 

Extingue-se o feito com julgamento de mérito. Sem custas ou honorários 

nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à análise do 

magistrado. Tangará da Serra/MT, 06 de agosto de 2018. Raony Cristiano 

Berto Juiz Leigo Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 06 de agosto de 2018. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos 

critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e 

celeridade, buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. 

[2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência. [5] ENUNCIADO 136 – 

O reconhecimento da litigância de má-fé poderá implicar em condenação 

ao pagamento de custas, honorários de advogado, multa e indenização 

nos termos dos artigos 55, caput, da lei 9.099/95 e 18 do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 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)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

 

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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001948-79.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

EDEVALDO SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA PERON GILI OAB - MT0016474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS A parte autora requer em medida de urgência que a reclamada 

seja compelida a restabelecer a linha telefônica descrita na inicial, bem 

como a se abster de inscrever seu nome nos órgãos de proteção ao 

crédito e de cobrar valores referentes ao período não utilizado por ela. No 

entanto, não informa nos autos o período que alega que a linha telefônica 

ficou inutilizável. A narrativa específica dos fatos é crucial para o deslinde 

da ação, inclusive para assegurar a defesa do reclamado, nos termos do 

art. 5º, LV, da Constituição Federal. Assim, faculto à parte autora a 

emenda da inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, para que apresente 

adequadamente os fatos e fundamentos jurídicos do pedido, apontando o 

período exato em que não utilizou os serviços prestados pela reclamada, 

sob pena de indeferimento da inicial (artigos 320 e 321 do CPC de 2015) 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 6 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011078-76.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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CRISTIANO FLORES PORTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011492-74.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ELZA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FERREIRA DE CAMPOS OAB - MT0018496A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 
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improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010830-13.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE APARECIDA MINARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO SOARES MACHADO DA COSTA OAB - MT0021593A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000520-96.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CREUSA MARIA DA SILVA DOS SANTOS (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 Dê-se ciência às partes do retorno destes autos da Turma 

Recursal. Transitada em julgado a sentença, providencie-se a alteração da 

classe processual junto ao sistema PJe. Caso nada seja requerido no 

prazo legal, remetam-se os autos ao arquivo procedendo-se às baixas e 

anotações de estilo. Sem prejuízo, caso a parte sucumbente não seja 

beneficiária da Justiça Gratuita ou não detenha isenção legal, intime-se 

para promover o pagamento das custas processuais eventualmente 

pendentes no prazo de 05 (cinco) dias. Caso não haja o pagamento, 

providencie-se a anotação à margem da distribuição, conforme item 2.3.27 

da CNGC/MT, e encaminhem-se as peças indicadas no item 2.28.2 da 

CNGC/MT ao Departamento de Controle e Arrecadação – DCA/TJMT, para 

as providências a cargo do mencionado órgão, mencionadas no mesmo 

texto normativo. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 06 de 

Agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010642-20.2015.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUIOMAR FERREIRA NERIS GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMANUEL DANIALLEN DO AMARAL GOMES OAB - MT0018323A 

(ADVOGADO)

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO VIEIRA DE SOUZA OAB - MT0017522A (ADVOGADO)

 

Certifico a tempestividade dos Embargos à Execução. INTIMO a Parte 

Exequente para, querendo, se manifestar no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001919-29.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMERCIO VAREJISTA DE LIVROS DO FUTURO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 
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2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de Agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001920-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADILSON RODOLFO POLONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANA MOSQUIM POLONI OAB - SP293178 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL KONAGESKI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Defiro o pedido de processamento da execução. Cite(m)-se e 

intime(m)-se os devedor(es) executado(s) para, no prazo de 03 (três) 

dias, efetuar o pagamento da dívida (Código de Processo Civil de 2015, 

art. 829). Não efetuado o pagamento no prazo acima assinalado, deverá o 

Oficial de Justiça proceder de imediato a penhora e avaliação de bens, 

lavrando-se o respectivo auto, intimando na mesma oportunidade o credor 

e o executado e, se casado for, sua esposa, da aludida penhora, caso 

recaia sobre bem imóvel (art. 829, § 1º, do Código de Processo Civil de 

2015). Providencie o exequente, sem prejuízo da intimação do executado, 

o registro da penhora no oficio imobiliário para presunção absoluta de 

conhecimento por terceiros, tudo de conformidade com o art. 844 do CPC 

de 2015. Não há necessidade de mandado judicial, bastando a exibição de 

certidão do auto ou termo de penhora no Cartório de Registro (art. 845, § 

1º, do CPC de 2015). Em seguida, cumpra-se o disposto no artigo 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95, designando-se audiência de conciliação, quando, se 

infrutífera, deverá ser oportunizada a apresentação de embargos, ou se 

for o caso, a escolha pelo credor de uma das alternativas dos §§ 2º e 3º, 

do mesmo artigo. Não sendo opostos embargos, optando o credor pela 

alienação, designe-se data para leilão ou praça, expedindo-se editais, que 

deverão ser afixados nos locais de costume, dispensada a publicação em 

jornais se o bem penhorado for de valor inferior a vinte salários mínimos 

(Lei nº 9.099/95, art. 52, VIII). Ficam autorizados o credor, o devedor e o 

Sr. Escrivão a proceder na forma do art. 52, VII, desde que haja prévia 

autorização judicial, quanto à ultimação da alienação, podendo, ainda, o 

credor proceder a aquisição do bem na conformidade do art. 895, § 2º, do 

CPC. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de Agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011404-70.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALTIVIR OSS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - 

MT0011674A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 

Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 02 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000732-20.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA SOARES DA SILVA ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALNETE DALA BONA OAB - MT0022482A (ADVOGADO)

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Estando tempestivos, recebo os embargos à execução do ID 

14466920, com efeito suspensivo, nos termos do art. 919, § 1º, do Código 

de Processo Civil de 2015, posto que verifico relevantes fundamentos 

para a suspensão da execução. Isso ocorre especialmente em razão da 

situação atual da empresa executado, que está cumprindo plano de 

recuperação judicial. A não suspensão da execução poderá ensejar a 

ultimação dos atos expropriatórios e a depender da natureza do crédito 

(concursal ou extraconcursal), seu levantamento poderá prejudicar o 

cumprimento do plano e ocasionar danos de difícil ou incerta reparação ao 

embargante. Com tais considerações, concedo o efeito suspensivo 

almejado, com fulcro no art. 919, § 1º, do CPC. Intime-se o 

exequente/embargado para que, querendo, impugne os embargos, no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do art. 920, I, do CPC. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 06 de agosto de 2018. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 58115 Nr: 7577-71.2006.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDEIR FERREIRA DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TULIO DOS REIS CARNEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Julia Dalla Rosa Bittencourt - 

OAB:22.097/OABMT, MAHATMA GARCIA JOAQUIM - OAB:17.726 MT, 

NEWTON ZACARIAS PETERMANN FREGADOLLI BRANDÃO - 

OAB:10.515 OAB/MT, SANDRA ELIANE JOHN - OAB:12756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nesse passo, determino que a Secretaria promova as anotações 

necessárias nos autos e no sistema Apolo, para que conste o Dr. Alberto 

Fernando Ambrósio como único advogado do exequente nos autos, 

devendo doravante todas as intimações serem dirigidas ao referido 

patrono.Para prosseguimento da execução, cumpra-se na íntegra a 

decisão de fls. 147, no que tange à determinação de intimação do 

executado para apresentação de embargos, com posterior intimação do 

exequente para manifestação, nos termos ali expostos.Sem prejuízo, 

expeça-se o ofício solicitado no item "b" de fls. 169.Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 51820 Nr: 4740-77.2005.811.0055

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ANTÔNIO ALVES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL TELECOM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MIGUEL ANGELO KABBAD - 

OAB:OAB/MT5717

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MÁRIO CARDI FILHO - 

OAB:MT 3.584-A, SÉRGIO ROBERTO VOSGERAU - OAB:19.231 OAB/PR, 

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO - OAB:3150-A/MT

 VISTOS.

Determino que a Sra. Gestora Judicial certifique se o valor mencionado no 

extrato de fls. 411 está efetivamente vinculado a estes autos. Deverá 

informar também qual a origem do referido valor, tendo em vista que, s. m. 

j., não há registro nos autos sobre depósito ou bloqueio do referido 

montante.

Em seguida, tornem os autos conclusos para análise do pedido de fls. 410.

Intimem-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ângelo Judai Junior

 Cod. Proc.: 30970 Nr: 4699-13.2005.811.0055

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LÁZARO GABRIEL DA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WASHINGTON LUIZ DE SOUZA LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giselle Cristian Carpenedo - 

OAB:6337/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Defiro o pedido formulado pelo exequente.

Manifeste-se o exequente sobre o resultado da diligência (extratos 

anexos), requerendo o que entender cabível no prazo de 10 dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito.

Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012248-49.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

OZINHO ROMUALDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FÁBIO ESTEVÃO PONTES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015, inclusive para, querendo, apresentar embargos, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC – Enunciado nº 142 do FONAJE), 

porquanto se trata de procedimento de cumprimento de sentença. 

Considerando que a diligência foi infrutífera, defiro o requerimento 

formulado pelo exequente, determinando a inclusão de restrição de 

veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, conforme autorizam 

os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. Tendo em vista que a pesquisa 

pelo RENAJUD também foi inexitosa, intime-se o exequente para 

manifestação, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de arquivamento, o 

que desde já fica determinado em caso de inércia. Intimem-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra, 06 de agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 8010009-72.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando presentes todos os requisitos do art. 524 do Código 

de Processo Civil de 2015, recebo o pedido de processamento do 

cumprimento de sentença. No entanto, diante da atual situação da parte 

executada, são necessárias algumas ponderações para o processamento 

do pedido. É de conhecimento público que a parte executada está 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-lhe concedida a recuperação 

judicial e homologado o respectivo plano de recuperação. Conforme 

decisão proferida no mencionado processo, tratando-se de crédito 

“concursal”, que é o caso destes autos, deverá o feito prosseguir até a 

liquidação do valor, ou seja, até o trânsito em julgado de eventual 

impugnação ou embargos e após deverá ser expedida certidão de crédito, 

com a consequente extinção dos autos. Caberá a parte se habilitar nos 

autos de recuperação judicial, onde o crédito deverá ser pago na forma do 
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Plano de Recuperação Judicial. Ocorre que, como se sabe, no âmbito dos 

Juizados Especiais, a apresentação de embargos depende da garantia do 

Juízo (art. 53, § 1º, da Lei nº 9.099/1995 e Enunciado nº 117 do FONAJE). 

Assim, o julgamento de eventuais embargos demandaria necessariamente 

a prévia penhora de bens ou valores neste Juízo. Porém, conforme a 

jurisprudência já sufragada pelo C. Superior Tribunal de Justiça (CC 

136130/SP, AgRg nos EDcl no CC 136571/MG e AgRg no CC 141.807/AM), 

todo e qualquer ato de constrição incidente sobre o patrimônio da empresa 

em recuperação judicial deve ser submetido ao Juízo universal da 

recuperação. Assim, em caso de não satisfação voluntária da obrigação, 

não seria possível a este Juízo determinar a penhora de ativos 

financeiros, que por sua vez seria imprescindível para a apresentação de 

embargos, nos termos da Lei nº 9.099/1995 e jurisprudência consolidada 

no âmbito desta especializada. Nesse sentido, a única solução 

vislumbrada pelo Juízo – e que atenderia tanto a necessidade do 

exequente pela efetividade e celeridade do procedimento, e que por outro 

lado garantiria à empresa executada que a expropriação de valores 

ocorra junto ao Juízo da recuperação, de forma a não prejudicar o 

cumprimento plano –, é conferir à executada a possibilidade de ofertar 

embargos independentemente de penhora. Assim, uma vez intimada para 

satisfação da obrigação e não o fazendo, poderá a executada desde logo 

ofertar embargos que, caso não sejam acolhidos (ou, por óbvio, se não 

apresentados), resultará na liquidação definitiva do crédito e possibilitará a 

parte a habilitação nos autos da recuperação judicial para satisfação 

definitiva da obrigação. Por todo o exposto, recebo o pedido de 

cumprimento de sentença e determino que, 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 a devedora 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), ou apresente embargos no 

mesmo prazo de 15 (quinze) dias (art. 915 do CPC de 2015 – Enunciado 

142 do Fonaje), independentemente de penhora. Ressalvo que 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). Na hipótese de não existir patrono 

constituído pela parte executada nos autos, deverá a Secretaria observar 

que, se tiver sido a executada declarada 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. Não sendo opostos embargos, ou sendo estes julgados 

improcedentes, certifique-se e expeça-se ofício ao Juízo da Recuperação 

Judicial comunicando a necessidade de pagamento do crédito, conforme 

deliberado pelo referido Juízo em decisão proferida nos autos acima 

mencionados. Deverá o exequente promover o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 06 de 

agosto de 2018. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001895-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADVOCACIA BRIDI - ADVOGADOS ASSOCIADOS S/C - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDI FIGUEIREDO BRIDI OAB - MT0009413A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O reclamante, qualificado nos autos, requer o arquivamento da 

reclamação, tendo em vista que não tem mais interesse no seu 

prosseguimento. O pleito é perfeitamente possível, registrando-se que ao 

autor compete analisar a conveniência ou não de prosseguir com a ação, 

dispondo do direito que lhe é garantido constitucionalmente, observados 

os requisitos da legislação instrumental. Além disso, uma vez que o 

requerido não foi citado, não houve o decurso do prazo para defesa, nada 

havendo que obstaculize a procedência do pedido de desistência. Ante o 

exposto, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos efeitos, a 

desistência da ação formulada pelo autor, fazendo-o por sentença, nos 

termos do art. 200, parágrafo único, do CPC e, por conseqüência, JULGO 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, 

VIII, do mesmo diploma legal, c.c. art. 51, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Com o 

trânsito em julgado, procedam-se as baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se os autos. Custas e honorários advocatícios indevidos (art. 

54, da Lei nº 9.099/95). Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Tangará da Serra-MT, 06 de agosto de 2016. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz 

de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N.45/2018-/DF – de 06 de Agosto de 2018.

 EXMO. DR. CÁSSIO LUÍS FURÍM, MM. JUIZ DE DIREITO DIRETOR DO FORO 

DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE, ESTADO DE MATO GROSSO, 

NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS,

RESOLVE:

Art. 1º - REVOGAR a Portaria n. 16/2014/DF, 21 de Fevereiro de 2014, que 

designou a servidora NOARA ELISA NILSON, mat. 7848, Auxiliar Judiciária, 

para exercer a função de Gestora Judiciária substituta na quarta Vara 

desta Comarca, a partir de 06/08/2018.

Art. 2º- Designar Anderson Rafael Tafernabeiri Leite, Técnico Judiciário, 

mat. 14562 para exercer a função de Gestor Judiciário Substituto da 

Quarta Vara desta Comarca, a partir da publicação.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia desta ao Departamento de Recursos 

Humanos do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Cássio Luís Furim

 Juiz de Direito Diretor do Foro

Central de Arrecadação e Arquivamento

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 21180 Nr: 2374-61.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEBASTIÃO MACHADO GOMES

 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 2374-61.2006.811.0045

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

DO TRABALHO

PARTE REQUERENTE: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

PARTE REQUERIDA: SEBASTIÃO MACHADO GOMES

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Sebastião Machado Gomes, Cpf: 

39058077268, Rg: 459.173 SSP RO ,Endereço: 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$ 

582,70 (Quinhentos e oitenta e dois reais e setenta centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$ 376,85 (Trezentos e setenta e seis reais e 

oitenta e cinco centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e 

R$ 205,85 (Duzentos e cinco reais e oitenta e cinco 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.
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 Lucas do Rio Verde - MT, 3 de agosto de 2018.

Luciana Maria Adams

 Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109057 Nr: 3396-42.2015.811.0045

 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: JEFFERSON SOUZA ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE 

BORRACHA LTDA, CAIADO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A/MT, RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - 

OAB:238706/SP, ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP

 Código: 109057

Vistos etc.

I. Tendo em vista o valor depositado em juízo à fl. 147/148, expeça-se o 

necessário para pagamento dos honorários periciais, no montante de 50% 

do valor depositado, consoante art. 465, §4º do CPC.

II. Intimem-se as partes, com urgência, a respeito da data agendada pelo 

perito para a realização da mesma devido a proximidade.

 III. Atente-se o senhor perito quanto aos quesitos apresentados pelas 

partes no processo.

IV. Após, juntada do laudo técnico nos autos, destarte prazo fixado em 

decisão de fls. 121/122, intime-se as partes para que, no prazo sucessivo 

de 10 (dez) dias, se manifestem acerca do laudo pericial apresentado.

Lucas do Rio Verde-MT, 03 de agosto de 2018.

 CÁSSIO LUÍS FURIM

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 94587 Nr: 1518-19.2014.811.0045

 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: ERM, OLACIR ANTONIO MOCELLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIAÇÃO NOVA INTEGRAÇÃO LTDA, 

COMPANHIA MUTUAL DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, CEZAR KREIN - OAB:7350-B/MT, LUIZ 

CARLOS VENTURINI - OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA CORREA 

MESQUITA - OAB:MT/20604-A, BRUNO SILVA NAVEGA - OAB:OAB/RJ 

118.948, PEDRO ROBERTO ROMÃO - OAB:209551/SP, VILSON 

BAROZZI - OAB:6791-B

 Certifico e dou fé que, decorreu o prazo para as partes apresentarem 

memoriais finais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 82043 Nr: 1336-04.2012.811.0045

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PARANÁ MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCIANO HUBNER RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELA SANTANA MIRANDA - 

OAB:15861/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO ALBERTO BOTEZINI - 

OAB:8189-B/MT

 Intimação da parte autora para conhecimento das fls,94/95.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 109057 Nr: 3396-42.2015.811.0045

 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: JEFFERSON SOUZA ROMERA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOODYEAR DO BRASIL PRODUTOS DE 

BORRACHA LTDA, CAIADO PNEUS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:17.298-A/MT, RICARDO NOGUEIRA DE SOUZA MACEDO - 

OAB:238706/SP, ROGÉRIO APARECIDO SALES - OAB:153621/SP

 Certifico e dou fé que, impulsiono o feito e intimo as partes da data 

agendada para perícia , qual seja, dia 14 de agosto de 2018, às 15: 00 hrs, 

bem como, intimo para que, deem ciência aos assistentes técnicos. 

Outrossim, encaminho-os autos conclusos para deferimento da liberação 

dos honorários periciais.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 95283 Nr: 2120-10.2014.811.0045

 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: IVO CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO MOURA, IZABEL ANTÔNIA 

GUARIONTE, ARMINDO MULLER, OSMAR JOÃO GUARIONTE, NELCI 

MULLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSLEINE FERREIRA DE MATTOS 

- OAB:MT/6.233-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, diante do despacho de fls. 73, encaminho-os autos 

via remessa, a fim da Procuradoria do Estado do Mato Grosso se 

manifestar.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000527-21.2017.8.11.0045

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:

FERNANDO LUIZ FLAUZINO (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

MANIFESTE-SE NOS AUTOS, TENDO EM VISTA A CERTIDÃO NEGATIVA 

DE APREENSÃO.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 121369 Nr: 1275-07.2016.811.0045

 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: ROGERIO LUIS NUNES DA CUNHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTUR DENICOLÓ - 

OAB:18.395/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:OAB/BA 16780

 Intimação da parte requerida para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 112547 Nr: 5230-80.2015.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MFPW, MAAP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AW

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDY WILSON PICCINI - 

OAB:4950/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 1. A parte requerida compareceu aos autos e apresentou contestação de 

f. 140/150 e documentos, alegando, em sede de preliminar, exceção de 

incompetência relativa, sob o argumento de que o foro competente para o 

deslinde da causa é o da Comarca de Francisco Beltrão/PR, em razão de 

cláusula de eleição aposta no contrato de confissão de dívida firmado com 

a parte autora, subsidiariamente, o local onde a obrigação deve ser 

cumprida (Renascença/PR), que também é o endereço do requerido.

 Em réplica, a parte autora aduz que busca a revisão do arrendamento 

fixado na ação de divórcio e que a competência para processar e julgar o 

feito é do detentor do domicílio da guarda da menor, nos termos da súmula 

383 do STJ.

2. É o relatório. Fundamento. Decido.

A questão em debate reside em definir qual o foro competente para 

processar e julgar ação revisional de cunho obrigacional movida pela parte 

autora, menor impúbere à época do ajuizamento da ação.

Nessa linha, impende inicialmente afastar-se a incidência do enunciado n. 

383 da Súmula do STJ, invocado pela parte autora.

Da análise dos precedentes citados na própria Súmula da jurisprudência 

dominante daquela Corte como tendo sido a origem do verbete (disponível 

e m :  h t t p : / / w w w . s t j . j u s . b r / S C O N / s u m u l a s / d o c . j s p ?

livre=383&b=SUMU&p=true&t=JURIDICO&l=10&i=1, acesso em 

02.05.2017), conclui-se ser esse enunciado oriundo de casos típicos de 

incidência do disposto no art. 147, I, do ECA.

 Confira-se a ementa de um deles:

 COMPETÊNCIA. GUARDA DE MENOR. PREVALÊNCIA DO FORO DO 

DOMICÍLIO DE QUEM JÁ EXERCE A GUARDA. ART. 147, I, DA LEI N. 8.069, 

DE 13.7.90. INTERESSE DO MENOR A PRESERVAR. 1. Segundo a 

jurisprudência do STJ, a competência para dirimir as questões referentes 

ao menor é a do foro do domicílio de quem já exerce a guarda, na linha do 

que dispõe o art. 147, I, do Estatuto da Criança e do Adolescente. 2. 

Hipótese em que, ademais, a fixação da competência atende aos 

interesses da criança. Conflito conhecido, declarado competente o Juízo 

da 3ª Vara de Família de Niterói. (CC 43.322/MG, Rel. Ministro BARROS 

MONTEIRO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2005, DJ 09/05/2005, p. 

291)

 Ora, o art. 147 do Estatuto da Criança e do Adolescente veicula norma 

jurídica que só se aplica a processos que versem sobre interesses típicos 

da criança e do adolescente, de sorte que as ações conexas de que trata 

o verbete são aquelas em que se discute guarda, adoção, poder familiar e 

questões afins.

 Não é o que se verifica no caso em exame. Sendo o objeto da presente 

lide questão meramente obrigacional, de interesse patrimonial, que não 

guarda relação com os direitos inerentes a crianças e adolescentes, 

mostra-se irrelevante para a resolução do mérito o fato de ser o 

demandante menor de idade à época do ajuizamento da ação.

 Nesse contexto, não vislumbro qualquer fundamento apto a atrair a 

competência ao domicílio do menor.

 A controvérsia deve ser resolvida, portanto, à luz do sistema de fixação 

de competência do Código de Processo Civil, por força do qual o processo 

deve tramitar no foro de eleição, escolhido livremente pelas partes. Nesse 

sentido:

PROCESSO CIVIL. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. COBRANÇA. 

CONTRATO VERBAL DE ARRENDAMENTO. AUTOR MENOR PÚBERE. 

COMPETÊNCIA TERRITORIAL. SUMULA 383 DO STJ. INAPLICABILIDADE. 

AÇÃO QUE VERSA SOBRE INTERESSES MERAMENTE PATRIMONIAIS. 

COMPETÊNCIA REGIDA PELO CPC. PREVALÊNCIA DO DOMICÍLIO DO RÉU. 

1. Tratando a demanda de cobrança de arrendamento de gado, questão 

meramente obrigacional, de interesse patrimonial, não se mostra aplicável 

o verbete 383 da Súmula do STJ, cujos precedentes demonstram que tal 

enunciado só se aplica aos casos regidos pelo art. 147, I, do ECA, ou seja, 

as ações conexas de que trata o verbete são aquelas em que se discute 

guarda, adoção, poder familiar e questões afins. 2. Prevalecem, no caso, 

as regras de fixação de competência do Código de Processo Civil, por 

força das quais o processo deve tramitar no foro do domicílio do réu ou no 

lugar do ato ou fato. Da mesma forma, dispõe o artigo 100, IV, d, do Código 

Civil que o foro competente para julgar ação de cobrança é o do lugar 

onde a obrigação deve ser cumprida, entendido este como o lugar onde 

entabulado e executado o contrato. 3. Negou-se provimento ao recurso. 

(Acórdão n.854706, 20140020304800AGI, Relator: FLAVIO ROSTIROLA 3ª 

TURMA CÍVEL, Data de Julgamento: 11/03/2015, Publicado no DJE: 

16/03/2015. Pág.: 336)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXCEÇÃO DE INCOMPETÊNCIA. CLÁUSULA 

DE ELEIÇÃO DE FORO. VALIDADE. A cláusula de eleição de foro somente 

pode ser afastada quando demonstrada a hipossuficiência e que o foro 

eleito dificultará ou obstaculizará o acesso de uma das partes ao 

Judiciário, situações inocorrentes no caso em tela. NEGARAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Agravo de Instrumento Nº 

70066339185, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 05/11/2015)

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL, COM 

DEVOLUÇÃO DE VALORES PAGOS. CONTRATO DE PROMESSA DE 

COMPRA E VENDA ENTRE PARTICULARES. PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA TERRITORIAL ACOLHIDA. CLÁUSULA DE ELEIÇÃO DE 

FORO. AUSENTE RELAÇÃO DE CONSUMO. PLEITOS INDENIZATÓRIOS 

QUE SÃO ACESSÓRIOS AO PEDIDO PRINCIPAL. INCOMPETÊNCIA DA 

COMARCA DE ORIGEM PARA PROCESSAR E JULGAR A DEMANDA. 

SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. REMESSA DOS AUTOS À COMARCA 

COMPETENTE PARA REGULAR PROCESSAMENTO E JULGAMENTO. 

RECURSO PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71007034077, Quarta Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Luis Antonio Behrensdorf 

Gomes da Silva, Julgado em 15/12/2017)

3. Isso posto, nos termos do artigo 64, §§ 1º e 3º do CPC, DECLARO a 

incompetência deste juízo para o processo e julgamento do presente feito 

e, por corolário, determino sua remessa à uma das varas cíveis da 

comarca de Francisco Beltrão/PR, com as baixas e anotações de estilo.

4. Após preclusa a presente decisão, cumpra-se.

5. Intimem-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Luis Furim

 Cod. Proc.: 91093 Nr: 4982-85.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RIO TIBAGI COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO 

FINANCEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSIEL PEREIRA SOARES, RIO TIBAGI 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CRÉDITO FINANCEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - OAB:4482/MT, RONALDO BATISTA ALVES PINTO - 

OAB:7556-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO BATISTA ALVES 

PINTO - OAB:7556-B/MT

 Intimação da parte exequente para manifestação nos autos, tendo em 

vista as informações de fls. 126/128.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 31814 Nr: 1861-88.2009.811.0045

 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: JOSE FRANCISCO DOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FILIPE BRUNO DOS SANTOS - 

OAB:17327/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS 

- OAB:MT/14.258-A

 Initmação da parte autora para que no prazo legal, apresente 

contrarrazões de apelação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 107081 Nr: 2380-53.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDEMIR BENTO GERVAZONI, RENOVA 

COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITO FINANCEIROS S.A
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:21456/A, JOSE MARTINS - OAB:84314/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 Intimação de Cristiane Belinati Garcia Lopes:"Vistos.

1. Intime-se a peticionante de f. 31 para, no prazo de 10 dias, acostar ao 

feito a integralidade do instrumento da cessão e aquisição de direitos de 

crédito e outras avenças (f. 39), demonstrando, inclusive, que o crédito 

executado integra a carteira de créditos cedidos.

2. Transcorrido in albis o prazo supra, intime-se a parte autora para 

requerer quanto ao prosseguimento do feito.

3. Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 143454 Nr: 5330-64.2017.811.0045

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCM, VOSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 3. ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, 

que forneçam o procedimento pleiteado, qual seja CIRURGIA DE 

ADENOAMIGDALECTOMIA COM CAUTERIZAÇÃO DE CORNETO NASAL 

BILATERAL sob pena de desobediência e sequestro da importância 

necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 536, § 1º, 

do CPC, restando EXTINTO o processo com resolução de seu mérito, com 

fulcro no artigo 487, I, do CPC.3.1. Sem custas, em conformidade com os 

itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da CNGC/MT, e nos termos do art. 3º, I, da Lei 

Estadual n° 7.603/2001.3.2. Deixo de condenar os requeridos em 

honorários advocatícios (REsp. 1229717/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell 

Marques, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 15/04/2011).3.3. 

Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, do CPC). 

Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens deste 

Juízo.3.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e 

anotações de estilo.3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 147188 Nr: 7704-53.2017.811.0045

 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: BOB, RPOP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMG, MDLDRV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE LUCHINA GONÇALVES 

- OAB:66227-PR, FLÁVIO CALDEIRA BARRA - OAB:MT/13.465-A, 

HEITOR PEREIRA MARQUEZI - OAB:20225 B/MT

 3. ANTE O EXPOSTO, julgo TOTALMENTE PROCEDENTE o pedido contido 

na inicial, para o fim de DETERMINAR aos requeridos, em caráter definitivo, 

que forneçam os procedimentos pleiteados, quais sejam CIRURGIA DE 

PÓLIPO ANTRO-COANAL, SINUSECTOMIA MAXILAR DIREITA e 

ADENOAMIGDALECTOMIA, sob pena de desobediência e sequestro da 

importância necessária para o cumprimento da medida, nos termos do art. 

536, § 1º, do CPC, bem como EXTINTO o processo com resolução de seu 

mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC.3.1. Sem custas, em 

conformidade com os itens 2.14.5 e 2.14.5.1 da CNGC/MT, e nos termos 

do art. 3º, I, da Lei Estadual n° 7.603/2001.3.2. Deixo de condenar os 

requeridos em honorários advocatícios (REsp. 1229717/PR, Rel. Ministro 

Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 07/04/2011, DJe 

15/04/2011).3.3. Sentença sujeita a reexame necessário (art. 496, inciso I, 

do CPC). Entrementes, com ou sem recurso voluntário, subam os autos ao 

Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso, consignando as homenagens 

deste Juízo.3.4. Certificado o trânsito em julgado, arquive-se, com as 

baixas e anotações de estilo.3.5. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.’

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 26485 Nr: 533-60.2008.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR SBABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO LUIZ DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OLEIGE CASSIANO SBABO - 

OAB:2227/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:14561-B/MT

 Intimação da parte autora para manifestação:"Certifico eu, Oficial de 

Justiça, abaixo assinado, que em relação ao cumprimento do R. Mandado, 

Expedido pelo MM. Juiz de Direito, da 2ª Vara, desta Comarca, Extraído do 

Processo nº. 533-60.2008.811.0045. Cód. nº. 26485. De posse do aludido 

mandado não foi possível proceder a PENHORA e demais atos do referido 

mandado, divido ao fato que após contactar com a Parte Autora: VALDIR 

SBABO e seu representante legal e estes prontificaram em dar 

assistencia (forner os meios necessários) para o total cumprimnento do r. 

mandado, inclusive se prontificando em localizar bens de propriedade do 

requerido para que possan ser penhorados. Assim sendo aguardei até a 

presete data e estes (autor e seu representante) não informaram a 

respeito de bens de propriedade do requerido. Assim divido ao tempo para 

cumprimento do mandado ter extrapolado, (10 dias), devolvo o r. mandado 

para os divido fins. O referido é verdade e dou fé

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 113369 Nr: 5709-73.2015.811.0045

 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: LUCAS NUNES ZANCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONICA BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBANO DENICOLÓ - 

OAB:MT/13.516-B, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18.395/MT, JHONY 

NICACIO CLEMENTE - OAB:18294/MT, WILLIAN GONÇALVES DA 

SILVA - OAB:18400/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA BÁRBARA DE 

OLIVEIRA SODRÉ - OAB:13.333/MT, FAYROUZ MAHALA ARFOX - 

OAB:13033

 Intimação da parte requerida para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 33257 Nr: 3085-61.2009.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA DE 

SIQUEIRA - OAB:18071/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAERDIO PAVESI ESTEVES - 

OAB:15.345/PR

 Initmação da parte autora para que manfeste-se nos autos, tendo em 

vista a informação trazida às fls. 78.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 25769 Nr: 3623-13.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC ADMINISTRADORA DE CARTÕES DE CRÉDITO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO REOLON, REOLON ASSISTENCIA 24 

HORAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora, para que tome conhecimento do contido no 

ofício de fls. 143.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 20063 Nr: 1382-03.2006.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO BATISTA SCHIRMER DE MATTOS, 

DELFINO ELIZEU SCHIMMER DE MATOS, ELISABETE TEREZINHA DE 

MATTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Initmação da part autora para que junte aos autos guia de recolhimento de 

diligência para cumprimento de mandado. Valor R$ 30,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108001 Nr: 2833-48.2015.811.0045

 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: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONTREIRA CONFECÇÕES LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT/14015-A, LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - OAB:8184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que manifeste-se nos autos, tendo em 

vista a correspondência de intimação de fls. 206 devolvida sem 

localização da requerida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 39288 Nr: 4313-37.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JB-, CMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:5871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que junte aos autos guia de distribuição de 

carta precatória a ser enviada para a comarca de Tapurah-MT.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gleidson de Oliveira G. Barbosa

 Cod. Proc.: 108663 Nr: 3197-20.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEIVID EVARISTO GOMES

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE AZEVEDO ANTUNES 

- OAB:8843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER B. MASCARENHAS 

BARBOSA - OAB:13.245 A/MT

 3.1. Tecidas estas considerações e gizadas as razões de decidir, com 

base nos artigos 1º, III, 5º, V e X, da CF e 186 do Código Civil, julgo 

procedente o pedido contido na inicial, para o fim de:a) DECLARAR a 

inexistência da dívida concernente aos valores de R$ 191,70 (cento e 

noventa e um reais e setenta centavos) referente ao contrato 

5045838004;b) CONFIRMAR os efeitos da liminar anteriormente concedida; 

c) CONDENAR a ré no pagamento à parte autora da importância de R$ 

4.000,00 (quatro mil reais), relativamente aos danos morais sofridos, 

devidamente acrescida da correção monetária calculada pelo INPC e dos 

juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), ambos 

devidos desde a data da presente sentença até o efetivo pagamento 

(Súmula 362, STJ e, quanto aos juros, inaplicável a Súmula 54 do STJ, já 

que antes do arbitramento não há como existir mora).d) CONDENAR, 

ainda, a parte requerente, no pagamento de multa de 2% sobre o valor da 

causa, a ser revertido em favor do Estado de Mato Grosso.3.2. Pela 

sucumbência, atento ao princípio da causalidade que a norteia, fica a parte 

ré condenada no pagamento da integralidade das custas e despesas 

processuais, além da verba advocatícia ao advogado do autor que, nos 

termos do artigo 85, § 2, do CPC e, considerando-se o trabalho por ele 

realizado, fixo em 20% sobre o valor da condenação.33. Intime-se o 

Estado de Mato Grosso para as providências que entender cabíveis.3.4. 

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

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 100375 Nr: 6225-30.2014.811.0045

 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: REGIANE CHAVES CARRIJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOACIR RODRIGUES DE CARVALHO, 

HOSPITAL E MATERNIDADE SÃO MATEUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Josemar Honorio Barreto Jr 

- OAB:8578, MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI - OAB:9247/O

 Processo n.º 6225-30.2014.811.0045.

A escrivania deverá elaborar certidão, com a finalidade de atestar se as 

partes, devidamente intimadas a respeito do conteúdo da decisão judicial 

juntada na fl. 324 dos autos, apresentaram manifestação. Após, venham 

conclusos para decisão.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 91834 Nr: 5723-28.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PRECISA LOCADORA DE VEICULOS LTDA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE AGOSTINHO ZOLDAN - 

OAB:10.134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13.241-A/MT

 Processo n.º 5723-28.2013.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intime-se a exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o pedido formulado pela executada, arquivado nas fls. 201/204 dos 

autos. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35208 Nr: 5477-71.2009.811.0045

 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: MIGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Núcleo de Prática jurídicas 

Faculdade La Salle - OAB:, SERGIO ALBERTO BOTEZINI - OAB:8189-B 

MT

 Processo n.º 5477-71.2009.8.11.0045.

Cuida-se de Ação de Investigação de Paternidade ajuizada por Maria 

Izadora Gonçalves Cover, representada por sua genitora, contra Delton 

Araújo Duarte, em que visa ao reconhecimento da paternidade, atribuída 

ao réu e, consequentemente, condenar o requerido no pagamento do 

dever alimentar.
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Vieram os autos conclusos para deliberações.

É sucinto relatório. Passo a decidir.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que a parte autora manifestou, de maneira expressa, a intenção de não 

mais imprimir andamento aos atos do processo, revelando a ausência de 

interesse em obter a prestação jurisdicional. Por via de consequência, 

dado a ausência de necessidade de obter-se a anuência da parte 

adversa, visto que não ultimada a citação da ré [art. 485, § 4.º do Código 

de Processo Civil], considero que a extinção do feito, sem a abordagem de 

seu mérito, é medida que se impõe.

Portanto, com lastro no conteúdo normativo do art. 485, inciso VIII do 

Código de Processo Civil, HOMOLOGO o requerimento de desistência e, 

como consequência direta, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem a 

resolução de seu mérito.

Isento do pagamento de custas judiciais.

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

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88270 Nr: 2133-43.2013.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO DILCEZARO GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PABLO RICARDO BATISTA MORAES-MENOR, 

LUCIA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:MT/13.970-A, LUIZ CARLOS VENTURINI - 

OAB:13839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido formulado 

no pedido de impugnação ao cumprimento de sentença, formulado por 

Lucilandia Batista de Oliveira incidentalmente a ação executiva ajuizada 

por Sergio Dilcezaro Guimarães, para o fim de: a) DECLARAR a 

consumação da liquidação total da obrigação jurídica principal; b) 

CONDENAR o exequente, nas sanções concernentes à litigância de má-fé, 

ao pagamento de multa na proporção equivalente a 10% sobre o valor 

atribuído ao pedido de cumprimento de sentença, com lastro no conteúdo 

normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e art. 81, todos do Código de 

Processo Civil; c) AUTORIZAR, com lastro no art. 368 do Código Civil, a 

compensação das dívidas, entre a cobrança da cláusula penal (caso 

comprovada no processo) e a multa por litigância de má-fé.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39005 Nr: 4033-66.2010.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MFEFL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIA MARIA DA SILVA - 

OAB:8922-A/MT, RICARDO NEVES COSTA - OAB:MS/11.060-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4033-66.2010.811.0045.

Tomando-se em consideração que o instrumento de contrato que 

guarnece a petição inicial detém as características de título executivo 

extrajudicial [art. 784, inciso III do Código de Processo Civil], dado a 

ausência de citação da ré, CONVERTO o pedido de busca e apreensão 

formulado na peça inicial em ação de execução, ‘ex vi’ do teor do disposto 

no art. 5.º do Decreto-Lei n.º 911/1969 c/c o art. 329, inciso I do Código de 

Processo Civil.

Providencie-se a regularização dos registros de distribuição do processo, 

para efeito de retificar a natureza da demanda, haja vista que se trata de 

ação de busca e apreensão convertida em ação de execução por quantia 

certa.

Proceda-se à citação da executada para que, no prazo de 03 (três) dias, 

realize 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 oponha 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].

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 [art. 

916 do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119173 Nr: 53-04.2016.811.0045

 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: GABINO MENDOZA GUALASUA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE 

REZENDE - OAB:10955, HEMELLY BURATTO - OAB:12243/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 53-04.2016.811.0045.

Constitui dever do advogado/procurador realizar o protocolo das petições, 

que visa juntar a determinado processo, de forma correta, com a 

indicação do Juízo a que é dirigida e, para hipótese em que faz uso de 

sistema de peticionamento eletrônico, realizar a vinculação à unidade 

judiciária e ao número do processo respectivo. Na hipótese concreta, o 

procurador da autarquia requerida realizou o peticionamento eletrônico, 

através do sistema Apolo Eletrônico (inexistente na Comarca de Lucas do 

Rio Verde/MT), com a indicação da Comarca de Nobres/MT, vinculado a 

processo promovido por Anestina Rosa de Almeida (fl. 68). Por via de 

consequência, considerando-se que a resposta apresentada não foi 

protocolizada perante o Juízo competente para apreciá-la, INDEFIRO o 

pedido de reconsideração da decisão judicial que decretou a revelia da 

autarquia requerida.

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, primeiramente ao autor, para que, 

no prazo sucessivo de 10 (dez) dias, apresentem alegações finais.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 37012 Nr: 2049-47.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CHEMTURA INDUSTRIA QUIMICA DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA, ILDA 

ONESCO COSTA, VICENTE APARECIDO FRANCISCO COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAUTO DO NASCIMENTO 

KANEYUKI - OAB:198905/SP, JOSE ERCILIO DE OLIVEIRA - OAB:27141, 

Kelly Peccin - OAB:MT/22121

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, LUIZ GUSTAVO GIARETTA - OAB:10172/MT, MARIZE 

TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B/MT

 Processo n.º 2049-47.2010.811.0045.

Cumpra-se corretamente a decisão judicial arquivada na fl. 253 dos autos.
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Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85438 Nr: 5024-71.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS CAMARGO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARMANDO ALCANTARA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUGO ROGÉRIO GROKSKREUTZ - 

OAB:MT/13.407-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO LUIZ MARQUES DA 

SILVA - OAB:54590/PR

 Processo n.º 5024-71.2012.8.11.0045.

Considerando-se a ausência de informações a respeito da existência de 

bens, passíveis de penhora, DETERMINO a realização de consulta, junto 

ao sistema RenaJud, com o objetivo de obter informações acerca da 

existência de veículos em nome do executado.

Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção do veículo descrito 

no extrato em anexo, bem como “dos veículos de propriedade do devedor, 

que estão expostos em sua loja de automóveis que foi individualizada no 

requerimento n.º 7 do petitório anterior e que se encontra estabelecida na 

Av. Goiás esquina com a Avenida Romã no bairro Veneza” (sic). 

Concretizada a penhora e a avaliação do bem, proceda-se à intimação do 

devedor acerca do conteúdo dos atos processuais efetivados.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 118345 Nr: 8618-88.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TRANSPORTES MARTINELLI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRADESCO LEASING S/A - ARRENDAMENTO 

MERCANTIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIANO BOABAID 

BERTAZZO - OAB:MT/8794-A, MARIA LUCILIA GOMES - 

OAB:84.206/SP

 Portanto, diante deste cenário, subsistiu, por erro material, “liberação a 

menor de valores” em benefício da exequente, no dia 14 de dezembro de 

2017, no valor de R$ 872,98 (oitocentos e setenta e dois reais e noventa e 

oito centavos). Não foi considerando, também, na decisão judicial que 

determinou a liberação dos valores, o comando/ordem de compensação 

de valores registrada, de modo expresso, na decisão judicial que abordou 

o pedido de impugnação à penhora (fls. 248/250). Por conseguinte, dado a 

ocorrência de erro material, RECONSIDERO, em parte, a decisão judicial 

arquivada na fl. 277 dos autos, para a finalidade de DETERMINAR a 

expedição de alvará de liberação da totalidade da quantia depositada no 

processo e objeto da penhora (fls. 184/186).Apenas como registro 

didático, e para não deixar nenhuma dúvida, a liberação da “totalidade da 

quantia depositada no processo e objeto da penhora” protagonizará o 

papel de concretizar a liquidação integral do valor referente a cobrança da 

multa cominatória, fixada no venerável acórdão proferido no âmbito da 

ação principal e, o saldo remanescente, deverá ser abatido do valor da 

cobrança da nova multa cominatória, arbitrada através da decisão judicial 

juntada na fl. 184 dos autos. Expedido o alvará, intime-se a exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, apresente memória atualizada e 

discriminada da dívida.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto 

de 2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 96023 Nr: 2751-51.2014.811.0045

 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: FCS, EDIANE MARIA CELESTINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTE JUIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CASAGRANDE E SILVA - 

OAB:8.535-B/MT, ROGER K. ROZÃO - OAB:14.571-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2751-51.2014.811.0045.

Intime-se a representante legal do menor, mediante a expedição de 

mandado, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente o relatório 

informativo do Cartório de Registro de Imóveis que demonstre o valor da 

escrituração, registro e ITBI.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85572 Nr: 5169-30.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LAURO EDSON FACCIN, NATHÁLIA CEOLIN FACCIN, 

DENISE RAQUEL CEOLIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASIL VEÍCULOS COMPANHIA DE SEGUROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACO CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15013-A/MT

 Processo n.º 5169-30.2012.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 313 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39144 Nr: 4169-63.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CENTRO NORTE INSUMOS AGRÍCOLAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR ADEMIR SANDRI, JORGE LUCCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANO PIZZATTO - 

OAB:5082, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Processo n.º 4169-63.2010.811.0045.

Com fundamento no conteúdo do art. 9.º do Código de Processo Civil, 

intimem-se os executados, através do advogado constituído, via DJe, para 

que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifestem sobre o pedido de 

conversão. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 35930 Nr: 946-05.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALCIDES FAVARETTO, IZABEL GIORDAN FAVARETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TARCISIO ALEXANDRE DE 

OLIVEIRA - OAB:6163/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:MT/14.258-A

 Processo n.º 946-05.2010.811.0045.

Proceda-se à intimação da executada, na pessoa do advogado 

constituído, via DJe [art. 513, § 2.º, inciso I do Código de Processo Civil], 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, realize o pagamento integral do 

débito, acrescido de custas judiciais [art. 523 do Código de Processo Civil]. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias sem quitação voluntária da 

dívida, inicia-se, de imediato, independentemente de penhora e nova 
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intimação, o prazo de 15 (quinze) dias para apresentação de impugnação 

[art. 525 do Código de Processo Civil].

A ausência de pagamento voluntário no prazo de 15 (quinze) dias 

acarretará: a) na imposição de multa de 10%; b) no pagamento de 

honorários de advogado, arbitrados no percentual de 10% sobre o valor 

dado à causa [art. 523, § 1.º do Código de Processo Civil]; c) na 

expedição de mandado de penhora e avaliação [art. 523, § 3.º do Código 

de Processo Civil]; d) na realização de apontamento de protesto da 

decisão judicial e de inclusão de registro em cadastros de inadimplentes 

[art. 517 e art. 782, § 3.º, ambos do Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 84846 Nr: 4398-52.2012.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO JOSÉ DE ARAUJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mariana Souza Bahdur - 

OAB:48359/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4398-52.2012.811.0045.

Proceda-se à intimação da autarquia requerida acerca do conteúdo da 

decisão judicial arquivada nas fls. 170/171 dos autos, mediante a 

observância da regra prevista no art. 412, §§ 5.º, 6.º, 7.º e 8.º da 

CNGCGJ/TJMT.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 87264 Nr: 1072-50.2013.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMÉRCIO DE SUCATAS IRMÃOS FERREIRA LTDA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1072-50.2013.811.0045.

Considerando-se que o credor apresentou a certidão atualizada da 

matrícula dos bens imóveis, com fundamento no conteúdo normativo do 

art. 845, § 1.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda a 

penhora dos imóveis descritos nos documentos juntados nas fls. 78/80, 

verso e anverso, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania 

deverá: a) expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, 

para fins de averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do 

Código de Processo Civil]; b) proceder à intimação do exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia das matriculas 

atualizadas dos bens, com o registro da penhora; c) expedir mandado 

judicial com o objetivo de efetivar a avaliação dos bens imóveis; d) 

proceder à intimação das partes acerca da ultimação dos atos 

processuais de penhora e de avaliação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 4298 Nr: 412-13.2000.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA SOUZA 

RAMOS - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 412-13.2000.8.11.0045.

Expeça-se ofício ao Banco HSBC e ao Banco Bradesco S/A, com a 

finalidade de requisitar, no prazo de 30 (trinta) dias, a remessa dos 

extratos bancários da conta de propriedade do executado, durante o 

período de tempo compreendido entre os meses de janeiro a fevereiro de 

2015 e janeiro a fevereiro de 2016, bem como informações sobre a 

existência de depósitos nas contas bancárias decorrentes do recebimento 

de benefício previdenciário.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 27912 Nr: 2068-24.2008.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENITO ANTÔNIO BARRETO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCAS FRATARI DA SILVEIRA 

TAVARES - OAB:11.445/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLÁVIO CALDEIRA BARRA - 

OAB:MT/13.465-A

 Processo n.º 2068-24.2008.6.11.0045.

DEIXO DE RECEBER a impugnação ao cumprimento de sentença, devido à 

incidência da preclusão consumativa, que prevê que a faculdade 

processual de praticar-se certo ato se exaure, quando a parte já 

concretizou/consumou o ato processual, precedentemente, de acordo 

com uma das maneira disciplinadas na norma de regência. Na hipótese 

vertente, o executado já apresentou, em momento e em conformidade com 

a sistemática anterior, embargos à execução, conforme se evola do teor 

da ação n.º 2966-90.2015.811.0045, código 108253.

Entretanto, considerando-se que a temática invocada constitui matéria de 

ordem pública, que pode ser alegada a qualquer tempo e grau de 

jurisdição, CONHEÇO do pedido como impugnação ao cálculo de liquidação 

da dívida, restringindo, contudo, o exame da questão aos limites da coisa 

julgada, que se materializou quando do julgamento dos embargos à 

execução. Intime-se o exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste. Após, venham conclusos.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 10597 Nr: 2000-50.2003.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZACARIAS IBERS, CECÉLIA IBERS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT, LUCIANA DE JESUS RIBEIRO PINHO - OAB:7973-B/MT, 

VINICIUS BITENCOURT ESTANISLAU - OAB:11705/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELEOMAR RENE BLOCHER - 

OAB:17.865 MT

 Processo n.º 2000-50.2003.811.0045.

Intime-se a exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, se 

manifeste sobre a impugnação à penhora. Após, venham conclusos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34634 Nr: 5321-83.2009.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO JOHN DEERE S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LUIZ LORENZI, ERLY COPETTI LORENZI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARIANE DE SOUZA MONARO - 
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OAB:13094/MT, JORGE LUIS ZANON - OAB:OAB-MT 9975-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RONALDO CESÁRIO DA SILVA 

- OAB:6.781/MT

 Processo n.º 5321-83.2009.811.0045.

A temática referente a necessidade de consumação da penhora do bem 

imóvel, objeto da matrícula n.º 471 do Cartório de Registro de Imóveis da 

Comarca de Sorriso/MT, foi devidamente equacionada através da prolação 

da decisão judicia arquivada na fl. 209 dos autos que determinou a 

concretização da “penhora dos bens indicado às fls. 189/194 dos autos” 

(sic) dentre os quais se inclui o referido bem. Portanto, considerando-se 

que o credor apresentou a certidão atualizada da matrícula do bem imóvel, 

com fundamento no conteúdo normativo do art. 845, § 1.º do Código de 

Processo Civil, DETERMINO que se proceda a penhora do imóvel descrito 

no documento arquivado na fl. 266-verso e 267, verso e anverso, dos 

autos, mediante termo nos autos. Comunique-se o Juízo Deprecado 

acerca da consumação da penhora e adite-se a carta precatória 

expedida, com a finalidade de proceder-se a avaliação e venda judicial do 

referido bem.

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

se possui interesse na manutenção da penhora e realização da avaliação 

judicial dos bens imóveis, objeto das matrículas n.º 9384 e 7495, visto que 

o meirinho afirmou não possuir condições de realizar a avaliação dos 

bens; b) promova ao registro da penhora dos bens imóveis, objeto das 

matrículas n.º 9387, 7495 e 471, no registro imobiliário e apresente a 

matrícula atualizada dos bens [art. 799, inciso IX e art. 844, ambos do 

Código de Processo Civil].

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 115024 Nr: 6686-65.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA NOVA FRONTEIRA LTDA, 

WAGNER MOREIRA DOS ANJOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 12560, MARCELO ÁLVARO C.N.RIBEIRO - OAB:OAB/MT 

15.445, MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALAN VAGNER SCHMIDEL - 

OAB:7504/MT

 Processo n.º 6686-65.2015.811.0045.

Concedo a exequente o prazo adicional de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento da decisão judicial. Intime-se a exequente para que 

apresente cópia das matrículas dos bens imóveis n.º 15.773, 15774, 

16.492, 16.657, 16.658 e 19.310.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 95873 Nr: 2620-76.2014.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODACIR ANTÔNIO LORENZONI FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOATAN ALVES DE OLIVEIRA, RICARDO 

ALEXANDRE PEREIRA LIMA ASCHAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo F. Villela - 

OAB:9.973/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2620-76.2014.811.0045.

Proceda-se à intimação do executado Ricardo Alexandre Pereira Lima 

Aschar acerca da penhora parcial de dinheiro realizada, mediante a 

expedição de carta com aviso de recebimento.

Expeça-se ofício à Caixa Econômica Federal, que deverá ser instruído com 

cópia do documento juntado na fl. 85, verso e anverso, dos autos, com o 

objetivo de requisitar, no prazo de 15 (quinze) dias, informações a 

respeito do tipo/natureza da conta bancária que se realizou o ato de 

penhora de dinheiro (se conta poupança, conta corrente, etc.).

Intime-se o exequente para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste 

sobre o teor da impugnação à penhora, formulada pelo executado Joatan 

Alves de Oliveira.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36135 Nr: 1161-78.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DÂNICA TERMOINDUSTRIAL CENTRO OESTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DJIOVANI THIAGO DOS SANTOS CERNECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALAN VARDEL BIZARELLO DOS 

SANTOS - OAB:11840/MT, WILLIAN ROBERTO PEREIRA - 

OAB:181378/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO DE MATTOS - 

OAB:MT/14.561-B

 Processo n.º 1161-78.2010.811.0045.

A requisição de informações, dirigida a entidades públicas, com o objetivo 

de amealhar elementos/dados privativos do devedor, para efeito de 

viabilizar a concretização da penhora de bens, justifica-se, tão somente, 

se exauridos todos os mecanismos extrajudiciais e administrativos, 

disponíveis ao exequente, para a obtenção de informações do executado 

[cf.: STJ, REsp n.º 659.127/SP, 5.ª Turma, Rel.: Min. Gilson Dipp, j. 

23/11/2004; STJ, AgRg no REsp n.º 627.669/RS, 1.ª Turma, Rel.: Min. José 

Delgado, j. 19/08/2004]. Logo, diante desta moldura, tomando-se em 

consideração que existem evidências que demonstram a adoção, por 

parte da exequente, de diligências com o objetivo de obter informações 

acerca da existência de bens passíveis de penhora, devido à falta de 

informações que assegurem a existência de bens passíveis de constrição 

judicial, DETERMINO a realização de consulta, junto ao sistema eletrônico 

InfoJud, com o objetivo de obter as duas últimas declarações de imposto 

de renda do executado.

Com a juntada da resposta da consulta, intime-se a exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, promova o andamento no processo.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 167 dos autos.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 88822 Nr: 2723-20.2013.811.0045

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALTAIR DONIZETE MARENGONI - ME (FERRO E AÇO 

ALVORADA)

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL CASAGRANDE-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ GUSTAVO GIARETTA - 

OAB:10172/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2723-20.2013.811.0045.

Considerando-se que o credor apresentou a certidão atualizada da 

matrícula dos bens imóveis, com fundamento no conteúdo normativo do 

art. 845, § 1.º do Código de Processo Civil, DETERMINO que se proceda a 

penhora dos imóveis descritos nos documentos juntados nas fls. 67/69, 

verso e anverso, mediante termo nos autos. Logo após, a escrivania 

deverá: a) expedir certidão de inteiro teor do ato de constrição judicial, 

para fins de averbação no Cartório de Registro de Imóveis [art. 844 do 

Código de Processo Civil]; b) proceder à intimação do exequente para que, 

no prazo de 10 (dez) dias, providencie a juntada de cópia das matriculas 

atualizadas dos bens, com o registro da penhora; c) expedir mandado 

judicial com o objetivo de efetivar a avaliação dos bens imóveis; d) 

proceder à intimação das partes acerca da ultimação dos atos 

processuais de penhora e de avaliação.

Intimem-se.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho
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 Cod. Proc.: 120806 Nr: 995-36.2016.811.0045

 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: OLEIA TEREZA KARLING

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S/A, BRADESCO 

SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:MT-14992/A, RENATO CHAGAS CORREIA 

DA SILVA - OAB:8.194-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na peça inicial por 

Oléia Tereza Karling contra Banco Bradesco S/A e Bradesco Vida e 

Previdência S/A, para o fim de, CONFIRMAR a tutela de urgência 

anteriormente concedida, e:a) CONDENAR as companhias requeridas, de 

maneira solidária, a título de indenização por danos morais, ao pagamento 

da quantia equivalente a R$ 5.000,00 (cinco mil reais), corrigida 

monetariamente pelo IPC-Fipe, com incidência a partir da data do 

arbitramento da indenização [Súmula n.º 362 do STJ], e acrescidos de 

juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a data do evento 

danoso, visto que se trata de responsabilidade civil extracontratual [cf.: 

STJ, AgRg no REsp n.º 1.435.413/SC, 3.ª Turma, Rel.: Min. Moura Ribeiro, j. 

21/05/2015; STJ, AgRg no REsp n.º 1.476.080/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. 

Luis Felipe Salomão, j. 16/12/2014];b) DECLARAR a inexigibilidade das 

dívidas, representadas pelas cobranças denominadas “Deb. Automático 

Seguros e Serviços” e “Deb. Automático Seg. Cel. Conecta/SP”;c) 

CONDENAR as companhias requeridas, de maneira solidária, a título de 

indenização por repetição do indébito, no pagamento da quantia em 

dinheiro equivalente a R$ 725,34 (setecentos e vinte e cinco reais e trinta 

e quatro centavos), corrigida monetariamente pelo IPC-Fipe e acrescidos 

de juros de mora de 12% ao ano, contabilizados desde a citação;d) 

DECLARAR 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 as empresas requeridas, de 

forma solidária, no pagamento de custas judiciais e de honorários de 

advogado, destinados ao patrono da parte adversa, fixados em 20% 

sobre o valor da condenação, considerando-se a natureza da demanda e 

o lapso de tempo que o processo tramitou.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.Cristiano dos 

Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 158305 Nr: 4835-83.2018.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEREZINHA COELHO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 4835-83.2018.811.0045.

De acordo com consulta realizada no sistema público de consulta 

processual, disponibilizado no site do E. TRF da Primeira Região, cujo 

resultado faz parte integrante desta decisão judicial, deflui-se que foi 

proferida decisão, que realizou juízo de admissibilidade do Recurso 

Extraordinário. Todavia, não é possível verificar, através do extrato de 

andamento do processo, o conteúdo da decisão judicial. Embora a 

interposição do Recurso Extraordinário não produza o efeito de suspender 

o efeito da sentença, apenas como medida de prudência, intime-se a 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, preste esclarecimentos 

acerca do atual estágio de andamento do recurso.

Lucas do Rio Verde/MT, em 1 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 36524 Nr: 1557-55.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO SICREDI OURO VERDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO CÉSAR MELLO MARTINS, PAULO 

CESAR MELLO MARTINS-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADELAR COMIRAN - 

OAB:5079/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade formulada pela 

Defensoria Pública, que atua na condição de curadora especial dos 

executados, citados por edital no âmbito da ação de execução promovida 

por Cooperativa de Crédito Sicredi Ouro Verde de Mato Grosso.Intime-se a 

exequente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, promova o andamento 

no processo.Intimem-se.Lucas do Rio Verde/MT, em 2 de agosto de 

2018.Cristiano dos Santos Fialho,Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 116061 Nr: 7294-63.2015.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TITTE TRINKS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBERTO CASONATTO & CIA LTDA, 

ROBERTO CASONATTO, VALDIR PASSARINI CASONATTO, VALDIR 

PASSARINI CASONATTO & CIA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO as partes acerca da certidão do Oficial de Justiça de fls. 88/89, 

para se manifestarem, sobretudo acerca de possível pagamento da dívida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 85265 Nr: 4843-70.2012.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NATAL APARECIDO DELIBERALLI, NERI GELLER, WC 

NUNES JUNIOR, MIRAX COMERCIO DE GRÃOS, WAGNER CARLOS NUNES 

JUNIOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE MEINERZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Abel Sguarezi - OAB:8.347/MT, 

ALAN VAGNER SCHMIDEL - OAB:7504/MT, DERLISE MARCHIORI - 

OAB:20014/O, ITAMAR DE CAMARGO V. JUNIOR - OAB:13.224/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANE MARCON - 

OAB:4660-B/MT

 Processo n.º 4843-70.2012.811.0045 – CÓD. 85265.

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, depreende-se 

que o requerido manifestou, de maneira expressa, o desinteresse, ao 

menos por ora, em proceder ao levantamento de valores depositados. 

Diante disto, cumpra-se o penúltimo parágrafo da decisão acostada às fls. 

1032/1033, remetendo 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 03 de agosto de 2018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 39765 Nr: 92-74.2011.811.0045

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA LUZIA DA SILVA, EDSL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERNANDO COSTA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE BETONI - 

OAB:14202/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAR a INVENTARIANTE, para, no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o 

pagamento do saldo devedor das custas judiciais pendentes no valor de 

R$ 413,40 e taxa juiciária no valor de R$ 134,24 , sob pena de 

encaminhamento do débito à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal e/ou protesto, sem prejuízo das anotações no Cartório 
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Distribuidor desta Comarca, na forma determinada na Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 34888 Nr: 227-23.2010.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ROBERTO RAMOS, NATANAEL 

CASAVECHIA, SANDRA FRANCO CASAVECHIA, ANA MARIA 

CASAVECHIA RAMOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA FREITAS 

SILVA - OAB:OAB/MT 18.295, DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 17898, 

MARIANA MULARI NASSAR NOBRE - OAB:14930

 Processo n.º 227-23.2010.811.0045.

Cumpra-se integralmente a decisão judicial arquivada na fl. 136 dos autos.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 94685 Nr: 1603-05.2014.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COSTA SEMENTES E MÁQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE ROMANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kamilla Espindola Ferreira - 

OAB:17746/MT, KARLA ANDRADE CAMPOS - OAB:17270, MURILO 

CASTRO DE MELO - OAB:11449-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para que no prazo de 05 (cinco) dias se 

manifeste nos autos, referente ao retorno negativo do mandado de 

intimação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 105782 Nr: 1678-10.2015.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SERGIO WAGNER, SIRLEI ROHDEN WAGNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALUCIMAR JACINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS CRISTINA FERREIRA 

BORGES - DEFENSORA PÚBLICA - OAB:

 Processo n.º 1678-10.2015.811.0045 – CÓD. 105782.

 Expeça-se mandado de penhora, avaliação e remoção dos veículos 

descritos nos extratos do sistema RenaJud acostados às fls. 52/55. 

Concretizada a penhora e a avaliação dos bens, proceda-se à intimação 

do devedor acerca do conteúdo dos atos processuais efetivados.

Expeçam-se cartas precatórias às Comarcas de Pedreiras/MA e 

Castanheira/MT, registrando-se os referenciais de endereços acostados 

às fls. 69/70, nos termos da decisão acostada à fl. 63.

Lucas do Rio Verde/MT, em 25 de junho de 2.018.

Cristiano dos Santos Fialho,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 119337 Nr: 184-76.2016.811.0045

 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: MAN LATIN AMERICA INDUSTRIA E COMERCIO DE 

VEICULOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TRANSPORTADORA GEONE LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO TESHEINER 

CAVASSANI - OAB:OAB/MT 20.514-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ANTUNES DE JESUS - 

OAB:13881/MT

 INTIMO o REQUERIDO para que, no prazo de 10 (dez)dias, apresente 

alegações finais.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 895 Nr: 179-84.1998.811.0045

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS NAVA, JOÃO ELIR PAVEI BIFF, DINIZ 

BRUNO BETELLA, JÚLIO CINPAK, VALDIR DAL MAGO, GILMAR 

FUMAGALLI, VALDIR GIARETA, JOCI PICCINI, CARLOS ALBERTO SIMON, 

ELIO FAQUINELLO, LUIZ RAIMUNDO LOBO, EGON AFONSO SCHONS, 

OZIRIS ANTONIO PAPINI, PAULO DOMINGOS DAGHETTI, JOSÉ LUIZ 

PICOLO, LUIZ ALBANO JACOBSSEN DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOP.AGROP. LUCAS RIO VERDE LTDA - 

COOPERLUCAS, PAULO PEREIRA DE SOUZA, PEDRO PEREIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SOLEICA FATIMA GOES 

FERMINO DE LIMA - OAB:4.049/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELAR COMIRAN - OAB:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ADELAR COMIRAN, 

para devolução dos autos nº 179-84.1998.811.0045, Protocolo 895, no 

prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das medidas 

cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 114815 Nr: 6560-15.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMBRATEL - TVSAT TELECOMUNICAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ GETULIO DANIEL - 

OAB:19052/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CÉSAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:13.431-B/MT, MARCOS VINICIUS LUCCA 

BOLIGON - OAB:12099-B/MT

 INTIMO os advogados do requerente para que, no prazo de 10 (dez)dias, 

forneçam dados bancários e CPF para expedição do alvará dos 

honorários sucumbenciais depositados nestes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristiano dos Santos Fialho

 Cod. Proc.: 24091 Nr: 1932-61.2007.811.0045

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANDRO ROBERTO CORTESIA, NEUSA 

CARMELITA KORTZ, ANTONIO FORTUNATO ESTOQUEIRO, SANDRA 

SALETE STOQUERO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ ARNALDO JANSSEN 

NOGUEIRA - OAB:MT/19.081-A, SERVIO TULIO DE BARCELOS - 

OAB:44698/MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TIAGO MATHEUS SILVA 

BILHAR - OAB:13.412-A, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - 

OAB:13412-A/MT

 Impulsiono estes autos a fim de intimar o EXEQUENTE para que, no prazo 

de 30 (trinta)dias, proceda ao registro da penhora dos bens imóveis no 

registro imobiliário e apresente a matrícula atualizada dos bens, conforme 

decisão de fl. 155.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004807-69.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERENTE)

MOTOMAGAZINE AUTOMOTORES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMUEL FRANCISCO OAB - MT0010908A-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO
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Processo n.º 1004807-69.2016.8.11.0045. Intimem-se as partes litigantes 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, indiquem, caso queiram, as provas 

que pretendem produzir, especificando, de forma fundamentada, a sua 

necessidade. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 2018. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1004204-59.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

KARINE PEREIRA DA CRUZ SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

joeli mariane castelli OAB - MT0016746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004204-59.2017.8.11.0045. 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, ajuizada por Karine Pereira da Cruz Soarez contra 

Ympactus Comercial S/A. 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 de 15 (quinze) 

dias, apresente os documentos descritos no item III 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 à requerente o benefício da justiça gratuita. Intimem-se. Lucas do 

Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz 

de Direito.

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1002560-81.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VETOR SERVICOS E TERCEIRIZACOES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Jéssica Regina Wohlemberg - Pregoeira Oficial - Responsável pelo Pregão 

Presencial nº 046/2017 (IMPETRADO)

PREFEITO MUNICIPAL DE LUCAS DO RIO VERDE (IMPETRADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002560-81.2017.8.11.0045. Conforme entendimento 

sucessivo e pacificado no âmbito da jurisprudência do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça, versando sobre o tema ‘sub judice’, “‘nas impetrações 

em que há beneficiários do ato ou contrato impugnado, esses 

beneficiários são litisconsortes necessários, que devem integrar a lide, 

sob pena de nulidade do processo’ (Hely Lopes Meirelles, ‘Mandado de 

Segurança’, 16ª edição, Malheiros, p. 51)” [STJ, REsp n.º 209.111/MG, 2.ª 

Turma, Rel. Min. Franciulli Netto, j. 15/03/2001]. Tomando-se em 

consideração que a impetração do mandado de segurança visa à 

suspensão do procedimento licitatório, concretizar modificações no edital 

de convocação e, principalmente porque a decisão judicial final pode 

produzir efeitos com relação às empresas Barazetti Prestadora de 

Serviços Ltda, Jaelson Florentino de Oliveira, Max Prime Ltda. - ME e Nilson 

Lopes Rodrigues - ME, que se sagraram vencedoras no processo 

licitatório (evento n.º 9378232, pág. 1/3), Determino que a empresa 

impetrante proceda, no prazo de 10 (dez) dias, a citação das empresas 

Barazetti Prestadora de Serviços Ltda, Jaelson Florentino de Oliveira, Max 

Prime Ltda. - ME e Nilson Lopes Rodrigues – ME, sob pena de extinção do 

processo sem o julgamento do mérito [art. 115, parágrafo único do Código 

de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1004783-41.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA DAL MOLIN (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 1004783-41.2016.8.11.0045. 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 6 de agosto 

de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003025-90.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EBERVAL JOAO CARNETE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003025-90.2017.8.11.0045. 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, ajuizada por Eberval João Carnete contra Ympactus 

Comercial S/A. 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 de 15 (quinze) dias, 

apresente os documentos descritos no item ‘c’ 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 Verde/MT, em 6 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003662-41.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA BERTON (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 1003662-41.2017.8.11.0045. 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, ajuizada por Tania Berton contra Ympactus 

Comercial S/A. 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 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]. Concedo à 

requerente o benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003289-10.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE LEVATI SEVERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003289-10.2017.8.11.0045. Concedo a requerente o prazo 

adicional de 20 (vinte) dias, para cumprimento da decisão judicial. Intime-se 

a autora para que apresente cópia de última declaração de imposto de 

renda (ou prova de que é isenta), sob pena de indeferimento do pedido de 

concessão da justiça gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003327-22.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SHEILA ZANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003327-22.2017.8.11.0045. Concedo a requerente o prazo 

adicional de 20 (vinte) dias, para cumprimento da decisão judicial. Intime-se 

a autora para que apresente cópia de última declaração de imposto de 

renda (ou prova de que é isenta), sob pena de indeferimento do pedido de 

concessão da justiça gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003323-82.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVERALDO LUCAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT0011284S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003323-82.2017.8.11.0045. Considerando-se as 

particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual às 

necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo Civil], 

deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da realização da 

audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. Proceda-se à 

citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente 

contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, para 

oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Concedo ao requerente o benefício da assistência 

judiciária gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1003346-28.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALETE LAVANDOSKI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIRENE CANDIDO LONDERO OAB - RS51292 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003346-28.2017.8.11.0045. Concedo a requerente o prazo 

adicional de 20 (vinte) dias, para cumprimento da decisão judicial. Intime-se 

a autora para que apresente cópia de última declaração de imposto de 

renda (ou prova de que é isenta), sob pena de indeferimento do pedido de 

concessão da justiça gratuita. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003644-20.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO OAB - MS10647 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DO MATO GROSSO (RÉU)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003644-20.2017.8.11.0045. Com efeito, de acordo com a 

norma de regência, para a concessão da tutela de urgência se mostra 

imprescindível que, fundamentado em prova inequívoca, desponte 

razoável a probabilidade de êxito na ação após cognição exauriente, 

traduzida através da plausibilidade do direito e da verossimilhança da 

alegação (‘fumus boni iuris’) e, ao mesmo tempo, também subsista fundado 

risco de dano grave irreparável ou de difícil reparação ou, ainda, que 

quando caracterizado abuso de direito de defesa ou o manifesto propósito 

protelatório da parte adversa (‘periculum in mora’). Interpretação que 

resulta da exegese do conteúdo do art. 300 do Código de Processo Civil. 

Pois bem. Compulsando o material cognitivo produzido no processo, 

deflui-se que não subsistem evidências concretas que demonstrem, com 

um grau mínimo de segurança, que o processo administrativo tenha 

vulnerado o princípio da legalidade e do devido processo legal. Primeiro 

porque a jurisprudência do Colendo Superior Tribunal de Justiça 

consolidou a compreensão de que as cooperativas de crédito são 

equiparadas às instituições financeiras, de modo que se aplica o Código 

de Defesa do Consumidor às atividades executadas e às relações 

jurídicas estabelecidas com os clientes/cooperados, na medida em que se 

admite “a aplicação das disposições do Código de Defesa do Consumidor 

às relações travadas entre cooperados e cooperativas, especialmente 

aquelas que desenvolvem atividades relacionadas com a concessão de 

crédito, porquanto equiparadas às instituições financeiras” [STJ, AgRg no 

AREsp n.º 560.813/PR, 3.ª Turma, Rel.: Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 

15/08/2017]. Segundo porque a verificação destes eventos (violação dos 

princípios da legalidade e do devido processo legal), efetivamente, 

reclama/exige debate aprofundado acerca de todo o conjunto de subsídios 

probatórios que circundam os fatos — circunstância que se interpõe como 

obstáculo intransponível à concessão da tutela de urgência. Por via de 

consequência, dado a não-configuração da plausibilidade do direito 

invocado (‘fumus boni iuris’) e tendo em vista que a concessão de tutela 

antecipada ‘inaldita altera pars’ é medida de exceção, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência. Recebo a emenda da petição inicial. Corrija-se a 

indicação do polo passivo da demanda no sistema PJe. Considerando-se 

as particularidades da causa e como forma de adequar o rito processual 

às necessidades do conflito [art. 139, inciso VI do Código de Processo 

Civil], deixo, para momento oportuno, a análise da conveniência da 

realização da audiência de conciliação [Enunciado n.º 35 da ENFAM]. 

Proceda-se à citação do réu para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente contestação [art. 335 do Código de Processo Civil]. O prazo, 

para oferecimento da contestação, será contabilizado a partir da data da 

juntada do aviso de recebimento ou do mandado judicial, devidamente 

cumprido [art. 335, inciso III e 231, ambos do Código de Processo Civil]. A 

falta de contestação acarretará em revelia e presunção de veracidade da 

matéria fática apresentada na petição inicial [art. 344 do Código de 

Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 

2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1004283-38.2017.8.11.0045

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:

JAIR JOSE DE CONTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004283-38.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 
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Apreensão ajuizada por BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento contra Jair Jose de Conto, que objetiva a realização da busca 

e apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente. Foi ordenada a 

emenda da petição inicial. A requerida, 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, a viabilidade da 

ação de busca e apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, 

garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte 

do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da 

comprovação da mora do devedor — que desponta como consequência 

da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento 

(mora ‘ex re’) e deve se manifestar 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]. A constituição em mora do 

devedor, concretizada por intermédio da expedição de carta, guarnecida 

com aviso de recebimento, apenas adquire validade/viabilidade técnica se 

comprovada a entrega da notificação no endereço contratual do devedor, 

dispensada a efetiva notificação pessoal. Isso significa dizer, por 

inferência racional, que a devolução do aviso de recebimento, desprovido 

da efetiva notificação, porque o devedor não mais reside no endereço ou 

porque “não foi procurado” ou por “entrega interna não autorizada”, 

compromete a validade da notificação e exige/demanda, para o efeito de 

constituição regular da mora contratual, que se concretize a notificação, 

mediante a expedição de edital, através de protesto do título. Ademais, de 

suma importância enfatizar, também, que a constituição em mora do 

devedor, derivada de protesto de título, mediante a expedição de edital, 

somente adquire validade/viabilidade técnica se demonstrada a ocorrência 

de quaisquer das hipóteses preconizadas no art. 15 da Lei n.º 9.492/1997 

ou se comprovado o esgotamento de todos os meios convencionais de 

notificação pessoal [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.386.153/RS, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 17/05/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.229.026/PR, 

3.ª Turma, Rel.: Min. Massami Uyeda, j. 04/02/2010; STJ, AgRg no AREsp 

n.º 331.779/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/08/2013; 

STJ, AgRg na MC n.º 10.556/GO, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. 

12/12/2005]. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se 

em consideração que a notificação extrajudicial do devedor não se 

efetivou de forma válida, pois a carta não foi entregue no endereço 

(evento n.º 10439297, pág. 2) e também porque a notificação por edital 

não foi precedida da demonstração da ocorrência de esgotamento de 

todos os meios convencionais de notificação pessoal do devedor, 

conclui-se, por inferência racional, não caracterizada e válida a 

constituição em mora do devedor. A empresa requerente, devidamente 

intimada para emendar a petição inicial, quedou-se inerte, limitando-se a 

promover a reabertura da discussão do tema. Portanto, 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. Custas judiciais 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002609-25.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TOMMY HILFIGER DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS ALVES VILELA OAB - SP264173 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARTINELLI & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

RUBIA CRISTINA SAMUEL FIORI (EXECUTADO)

MAIRI SAMUEL MARTINELLI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002609-25.2017.811.0045. Trata-se de Ação De Execução 

De Título Extrajudicial ajuizada por Tommy Hilfiger Do Brasil S.A contra 

Martinelli & CIA LTDA ME, em que pretende a satisfação de dívida 

consubstanciada em título executivo extrajudicial. Vieram os autos 

conclusos para deliberação. É o relatório. Passo a decidir. O 

recolhimento/quitação das custas judiciais constitui pressuposto 

processual de regularidade formal da demanda. A ausência de pagamento 

das custas judiciais acarreta no cancelamento da distribuição e na 

extinção do processo [art. 290 e art. 485, inciso IV, ambos do Código de 

Processo Civil/2015]. Compulsando o contingente probatório produzido no 

processo, depreende-se que a exequente juntou com a inicial 

comprovante de pagamento da guia de distribuição (IDs 9037715 e 

9037722) que possui, segundo, inclusive, já foi registrado em momento 

anterior, as seguintes inconsistências: a) não há a inclusão do número do 

processo distribuído; b) o valor da causa inserido na guia não 

corresponde ao valor indicado na petição inicial e nos registros de 

distribuição do processo; c) a data de expedição da guia (11/10/2016) é 

muito anterior à data de distribuição do feito (18/07/2017). Portanto, 

inegável que a guia acostada ao feito não possui vinculação com o 

processo distribuído. Há, ainda, uma situação agravante: o comprovante, 

também, foi juntado, de forma simultânea, aos autos da ação cível n.º 

1003675-74.2016.8.1.0045 que tramitou na Segunda Vara da Comarca de 

Lucas do Rio Verde/MT. Esta postura, que consistiu em apresentar uma 

guia de recolhimento e recibo de pagamento de custas em dois processos 

simultaneamente e que sequer foi justificada no processo, se contrapõe 

ao dever de aderência à realidade, de lealdade processual e de ética 

profissional, e caracteriza litigância de má-fé [art. 77, inciso I e art. 80, 

inciso II, ambos do Código de Processo Civil]. Por via de consequência, 

diante desta moldura, tomando-se em consideração que a requerente 

deixou de realizar a liquidação das custas processuais, dentro do prazo 

assinalado, 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 IV e art. 82, ambos do Código de Processo 

Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO sem a resolução do mérito. Com 

fundamento no conteúdo normativo do art. 77, inciso I, art. 80, inciso II e 

art. 81 ‘caput’ e § 2.º, todos do Código de Processo Civil, Condenar a 

exequente nas sanções concernentes à litigância de má-fé, ao pagamento 

de multa na proporção equivalente a 10 % sobre o valor atribuído a 

demanda. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 6 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1003829-58.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO XAVIER DE VALES (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 1003829-58.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Paulo Xavier de Vales 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. O autor, 

devidamente intimado, 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 
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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 10043959, 10494550 e 

10494580). 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 suspensa a exigibilidade devido a concessão do benefício da 

assistência judiciária gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas 

do Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, 

Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO POR ARTIGOS

Processo Número: 1004134-42.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI LEANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO FERREIRA OAB - MT20674/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO COSTA (REQUERIDO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (REQUERIDO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1004134-42.2017.8.11.0045. Trata-se de Pedido de 

Liquidação de Sentença formulado por Fabiola Regina Meinerz contra 

Ympactus Comercial Ltda. – ME (TELEXFREE), Carlos Nataniel Wanzeller e 

Carlos Roberto Costa, 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 10306033 e 13655363). 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 6 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003693-61.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUDSON JOSE RIBEIRO OAB - SP150060 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RONALDO CORVETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003693-61.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por OMNI S/A Crédito Financiamento e Investimento 

contra Ronaldo Corvetto, que objetiva a realização da busca e apreensão 

do bem móvel alienado fiduciariamente. Foi ordenada a emenda da petição 

inicial. A requerida, 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, a viabilidade da ação de busca e 

apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, garantida através 

da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte do pressuposto, 

como pré-requisito indispensável de validade, da comprovação da mora do 

devedor — que desponta como consequência da falta de pagamento da 

prestação na data pré-fixada de vencimento (mora ‘ex re’) e deve se 

manifestar 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]. A constituição em mora do devedor, concretizada por 

intermédio da expedição de carta, guarnecida com aviso de recebimento, 

apenas adquire validade/viabilidade técnica se comprovada a entrega da 

notificação no endereço contratual do devedor, dispensada a efetiva 

notificação pessoal. Isso significa dizer, por inferência racional, que a 

devolução do aviso de recebimento, desprovido da efetiva notificação, 

porque o devedor não mais reside no endereço ou porque “não foi 

procurado” ou por “entrega interna não autorizada”, compromete a 

validade da notificação e exige/demanda, para o efeito de constituição 

regular da mora contratual, que se concretize a notificação, mediante a 

expedição de edital, através de protesto do título. Ademais, de suma 

importância enfatizar, também, que a constituição em mora do devedor, 

derivada de protesto de título, mediante a expedição de edital, somente 

adquire validade/viabilidade técnica se demonstrada a ocorrência de 

quaisquer das hipóteses preconizadas no art. 15 da Lei n.º 9.492/1997 ou 

se comprovado o esgotamento de todos os meios convencionais de 

notificação pessoal [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.386.153/RS, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 17/05/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.229.026/PR, 

3.ª Turma, Rel.: Min. Massami Uyeda, j. 04/02/2010; STJ, AgRg no AREsp 

n.º 331.779/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/08/2013; 

STJ, AgRg na MC n.º 10.556/GO, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. 

12/12/2005]. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se 

em consideração que a notificação extrajudicial do devedor não se 

efetivou de forma válida, pois a carta não foi entregue no endereço 

(evento n.º 9965073, pág. 1/2) e também porque a notificação por edital 

não foi precedida da demonstração da ocorrência de esgotamento de 

todos os meios convencionais de notificação pessoal do devedor, 

conclui-se, por inferência racional, não caracterizada e válida a 

constituição em mora do devedor. A empresa requerente, devidamente 

intimada para emendar a petição inicial, quedou-se inerte, limitando-se a 

promover a reabertura da discussão do tema. Portanto, 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. Custas judiciais 

integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de agosto de 2018. 

Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003291-77.2017.8.11.0045

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:

MARCOS FLAVIO MARINHO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1003291-77.2017.8.11.0045. Trata-se de Ação de Busca e 

Apreensão ajuizada por Banco Bradesco Financiamentos S/A contra 

Marcos Flavio Marinho dos Santos, que objetiva a realização da busca e 

apreensão do bem móvel alienado fiduciariamente. Foi ordenada a emenda 
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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, a viabilidade da 

ação de busca e apreensão de bem, decorrente de obrigação contratual, 

garantida através da constituição de cláusula de alienação fiduciária, parte 

do pressuposto, como pré-requisito indispensável de validade, da 

comprovação da mora do devedor — que desponta como consequência 

da falta de pagamento da prestação na data pré-fixada de vencimento 

(mora ‘ex re’) e deve se manifestar 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]. A constituição em mora do 

devedor, concretizada por intermédio da expedição de carta, guarnecida 

com aviso de recebimento, apenas adquire validade/viabilidade técnica se 

comprovada a entrega da notificação no endereço contratual do devedor, 

dispensada a efetiva notificação pessoal. Isso significa dizer, por 

inferência racional, que a devolução do aviso de recebimento, desprovido 

da efetiva notificação, porque o devedor não mais reside no endereço ou 

porque “não foi procurado” ou por “entrega interna não autorizada”, 

compromete a validade da notificação e exige/demanda, para o efeito de 

constituição regular da mora contratual, que se concretize a notificação, 

mediante a expedição de edital, através de protesto do título. Ademais, de 

suma importância enfatizar, também, que a constituição em mora do 

devedor, derivada de protesto de título, mediante a expedição de edital, 

somente adquire validade/viabilidade técnica se demonstrada a ocorrência 

de quaisquer das hipóteses preconizadas no art. 15 da Lei n.º 9.492/1997 

ou se comprovado o esgotamento de todos os meios convencionais de 

notificação pessoal [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.386.153/RS, 3.ª Turma, 

Rel.: Min. Sidnei Beneti, j. 17/05/2011; STJ, AgRg no Ag n.º 1.229.026/PR, 

3.ª Turma, Rel.: Min. Massami Uyeda, j. 04/02/2010; STJ, AgRg no AREsp 

n.º 331.779/RS, 4.ª Turma, Rel.: Min. Luis Felipe Salomão, j. 06/08/2013; 

STJ, AgRg na MC n.º 10.556/GO, 4.ª Turma, Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. 

12/12/2005]. Por via de consequência, diante desta moldura, tomando-se 

em consideração que a notificação extrajudicial do devedor não se 

efetivou de forma válida, pois a carta não foi entregue no endereço 

(evento n.º 9644560, pág. 9) e também porque a notificação por edital não 

foi precedida da demonstração da ocorrência de esgotamento de todos os 

meios convencionais de notificação pessoal do devedor, conclui-se, por 

inferência racional, não caracterizada e válida a constituição em mora do 

devedor. Ademais, de suma importância sublinhar, por conveniente, que o 

documento arquivado no evento n.º 10212585, pág. 3, foi modificado, 

após o ajuizamento da ação, haja vista que consta a indicação de 

“mudou-se” quando o mesmo documento, arquivado no evento n.º 

9644560, pág. 9, não registra esta informação — o que evidencia a 

possível ocorrência de preenchimento posterior. A empresa requerente, 

devidamente intimada para emendar a petição inicial, quedou-se inerte, 

limitando-se a promover a reabertura da discussão do tema. Portanto, 

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. 

Custas judiciais integralizadas quando do ajuizamento da petição inicial. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 6 de 

agosto de 2018. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 137798 Nr: 2142-63.2017.811.0045

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): LUIZ RAFAEL RIBEIRO DOS SANTOS 

JUNIOR, Filiação: Isamara Oliveira Sousa e Luiz Rafael Ribeiro dos Santos, 

data de nascimento: 22/02/1994, brasileiro(a), natural de Belém-MT, 

solteiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: EFETUAR A INTIMAÇÃO da(o,s) pessoa(s) acima qualificado(a, 

s) para comparecer(em) à audiência designada - DADOS DA AUDIÊNCIA: 

Justificação que se realizará no dia 16/08/2018, às 16:00, no Edifício do 

Fórum, sito no endereço ao final indicado.

Despacho/Decisão: Vistos etc.,Em consonância com o parecer ministerial, 

com fundamento no artigo 118, §2º, da Lei de Execuções Penais, designo 

audiência de justificação para o dia 16 de agosto de 2018, às 16h00min, 

oportunidade em que o reeducando poderá apresentar justificativa a 

eventuais faltas cometidas no curso do cumprimento de pena no regime 

semiaberto, elucidando-se melhor os fatos ocorridos no presente feito, 

podendo ainda, juntar documentos que entender pertinente e, arrolar 

testemunhas que deverão comparecer em Juízo independentemente de 

intimação.Intime-se o reeducando pessoalmente e via edilícia. Dê ciência 

ao Ministério Público e a Defesa.Às providências e expedientes 

necessários, observando as formalidades legais.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Izabela Fagundes 

Euzébio Teixeira, digitei.

Lucas do Rio Verde, 03 de agosto de 2018

Andreson Rafael Tafernaberri Leite Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 157557 Nr: 4359-45.2018.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLEISON PAIVA RODRIGUES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VIVAN - 

OAB:OAB/MT 24885/O

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do acusado, Dr Anderson Vivian, para que dentro 

do prazo legal apresente a defesa prévia do réu.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 155604 Nr: 3227-50.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO PAULO DE AMORIM SONAQUE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joslene Virgínea - 

OAB:16427

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar o advogado do acusado, Dra Joslene Virgínea, para que, dentro 

do prazo legal, responda à acusação nos autos em epígrafe.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 80144 Nr: 4206-56.2011.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIO CRISTIANO DOS SANTOS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Joaquim Pereira de 

Mendonça - OAB:6313, JOSE ANTUNES DE JESUS - OAB:13881/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e da Legislação vigente 

para INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu Procurador para que, no 

prazo legal apresente suas Alegações Finais por Memoriais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 88936 Nr: 2841-93.2013.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DIAMANTINO NUNES
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HEITOR PEREIRA MARQUEZI - 

OAB:20225 B/MT

 Impulsiono o presente feito nos termos da CNGC e Legislação vigente 

para INTIMAR o Acusado, na pessoa de seu procurador para que, 

MANIFESTE-SE nos autos no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 40452 Nr: 757-90.2011.811.0045

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ OLÍMPIO DIAS JÚNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMERSON FLAVIO DE 

ANDRADE - OAB:6.730/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 e MANIFESTE-SE sobre o cálculo de pena de fls. 261, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 152522 Nr: 1430-39.2018.811.0045

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO ESTADUAL/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IKARO DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON VIVAN - 

OAB:OAB/MT 24885/O

 (...) ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, julgo 

PROCEDENTE EM PARTE a denúncia, para CONDENAR o acusado IKARO 

DO NASCIMENTO PINTO CARDOSO, qualificado nos autos, como incurso 

no crime descrito no artigo 180, “caput”, do Código Penal; e ABSOLVÊ-LO 

da prática do crime descrito no artigo 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006, 

nos termos do artigo 386, inciso VII, do CPP.DA DOSIMETRIA DA PENA. 

(...)Na primeira fase do procedimento trifásico, analisando detidamente as 

circunstâncias judiciais elencadas no artigo 59 do Código Penal, não 

vislumbro a necessidade de maiores reprovações. Desta forma, fixo a 

pena base no mínimo legal, ou seja, em 01 (um) ano de reclusão e 10 (dez) 

dias-multa.Na segunda fase da dosimetria da pena, reconheço a 

circunstância atenuante da menoridade relativa e da confissão 

espontânea, haja vista o declarado pelo acusado em Juízo, contudo deixo 

de reduzir a pena abaixo do mínimo legal em razão do teor da Súmula nº 

231 do C. STJ.Desta forma, encontro a pena provisória de 01 (um) ano de 

reclusão, e 10 (dez) dias-multa.Na terceira e última fase, inexistem causas 

de aumento e/ou diminuição de pena, razão pela qual torno definitiva a 

pena de 01 (um) ano de reclusão, e 10 (dez) dias-multa. Fixo o regime de 

pena inicialmente aberto, nos termos do artigo 33, § 2º, alínea “c”, do CP); 

e o valor do dia-multa na proporção de 1/30 (um trigésimo) do salário 

mínimo vigente na época do fato, em face da situação econômica do 

acusado. Preenchidos os requisitos legais (artigo 44 do CP), SUBSTITUO a 

pena privativa de liberdade por 01 (UMA) RESTRITIVA DE DIREITO, a ser 

fixada e fiscalizada pelo Juízo da Execução penal competente.Incabível 

Sursis (artigo 77 do CP).DISPOSIÇÕES FINAISCondeno o réu ao 

pagamento das custas e despesas processuais.Não estando presentes 

os requisitos da prisão preventiva, permito que o acusado aguarde 

eventual recurso em liberdade. Por conseguinte, revogo o decreto de 

prisão preventiva do acusado e determino a expedição de alvará de 

soltura, se por outro motivo não estiver preso. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 130117 Nr: 5702-47.2016.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO HENRIQUE BETONI - 

OAB:14202/MT, SERGIO LUIS DALTO DE MORAES - OAB:13458-A/MT

 ISSO POSTO, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a denúncia de fls. 02/04, para ABSOLVER o acusado 

AILTON MURATO DA SILVA, qualificado nos autos, das imputações que 

lhe são feitas no presente feito, com fulcro no artigo 386, inciso VII, do 

Código de Processo Penal.Considerando a absolvição do acusado, com 

fundamento no artigo 596 do CPP, permito que aguarde eventual recurso 

em liberdade. P.R.I.Transitada em julgado, certifique-se, e procedam-se as 

anotações e comunicações de estilo. Após, arquive-se, com as cautelas 

de estilo. Cumpra-se.

5ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003295-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003295-80.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ALEXANDRE COSTA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Visto etc.,. Determino que a parte 

Reclamante proceda emenda à inicial no prazo de 15 (quinze) dias, nos 

termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim de que traga aos autos 

o comprovante de endereço em nome da parte autora, tais como: contas 

de água, energia e telefone, uma vez que, a comprovação da residência 

em nome da parte é essencial para fixação da competência territorial do 

juízo, inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela parte 

reclamante, sob pena de indeferimento da petição inicial, nos termos do 

art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua comprovantes de 

residência em seu nome o reclamante deverá comprovar por documento 

idôneo a relação com a pessoa que constará no comprovante de 

residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais a competência 

territorial pode ser verificada de oficio pelo Magistrado (enunciado 89 do 

FONAJE), portanto, é documento essencial para propositura da ação. 

Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000083-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EVANDRO MESQUITA ALCOFORADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA RITA MAIA MIRANDA OAB - MT21298/O (ADVOGADO)

LUIZ EDUARDO GUALBERTO MACIEL OAB - MT21045/O (ADVOGADO)

VICTOR HUGO OLIVEIRA DOS SANTOS OAB - MT22728/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000083-51.2018.8.11.0045. REQUERENTE: EVANDRO MESQUITA 

ALCOFORADO REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. Considerando o 

pagamento voluntário da condenação e a concordância da parte autora, 

Defiro a liberação do valor da quantia informada no id 13851462. 

Cumpra-se o determinado no Provimento 68 do Conselho Nacional de 

Justiça e após, EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da 

quantia depositada nos autos, devendo ser observados os dados 

bancários para transferência informados no Id. 13933734. Intime-se a 

reclamante, pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do 

valor depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Após, arquivem-se os autos com as cautelas e baixas necessárias. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de 

agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito
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Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000026-33.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LAURA FUMEGALI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE OAB - MT22046/O 

(ADVOGADO)

SANDRA MARISA BALBINO DA TRINDADE OAB - MG0074307A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000026-33.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LAURA FUMEGALI 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos. Para justa e eficaz solução do litígio, 

INCLUA-SE os autos na pauta de audiência de conciliação do Juizado 

Especial Cível. CITEM-SE os requeridos e INTIME-SE a parte autora para 

comparecer à solenidade. Conste no mandado que o não comparecimento 

da parte reclamante à audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, mediante o pagamento de custas processuais, nos termos do 

artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95; advirta-se também que o não 

comparecimento da parte reclamada à sessão de conciliação ou à 

audiência de instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos 

alegados no pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do 

juiz (art. 20 da Lei n. 9.099/95). Comparecendo a parte reclamada, e não 

obtida a conciliação, poderá a ação ser julgada antecipadamente, se for o 

caso, ou proceder à audiência de instrução e julgamento. Não havendo 

acordo na audiência de conciliação, a reclamada deverá oferecer 

contestação, escrita ou oral, no prazo fixado ou até a audiência de 

instrução e julgamento, sendo obrigatória, nas causas de valor superior a 

20 (vinte) salários mínimos, a presença de advogado (art. 9º, da Lei n. 

9.099/95). Em se tratando de pessoa jurídica, o preposto deverá 

apresentar no ato da audiência respectiva a carta de preposição, munido 

dos atos constitutivos da empresa e de suas alterações, sob pena de 

revelia. As partes deverão comunicar ao juízo eventuais mudanças de 

endereços ocorridas no curso do processo, reputando-se eficazes as 

intimações enviadas ao local anteriormente indicado, na ausência da 

comunicação (art. 19, § 2º da Lei n. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000862-06.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVANEIS DE SOUSA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000862-06.2018.8.11.0045. REQUERENTE: IVANEIS DE SOUSA 

CARVALHO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000530-10.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BEATRIZ GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000530-10.2016.8.11.0045. REQUERENTE: BEATRIZ GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando a 

certidão id 4855787, intime-se o reclamante para efetuar o pagamento das 

custas e taxa judiciária para pagar, no prazo de 05 dias. Não se 

efetivando o pagamento das custas e taxa judiciária encaminhe ao 

Departamento de Controle e Arrecadação DCA/TJMT, mediante ofício, os 

seguintes documentos: - Cópia da Sentença; - Demonstrativo de Cálculo 

com os valores de Custas e Taxa Judiciária elencados separadamente e 

atualizados; - Cópia da intimação constando a contrafé ou cópia da 

certidão do Oficial de Justiça; - Certidão de decurso do prazo sem 

pagamento; - Certidão do Gestor com os seguintes dados: comarca, vara, 

número e código do Processo, tipo de ação, nome do autor e do réu, valor 

da dívida, nome do devedor, CPF (Pessoa Física) ou CNPJ (Pessoa 

Jurídica), endereço completo do devedor (com CEP) e em caso de Pessoa 

Jurídica, nome de um dos sócios com os dados pessoais (endereço e 

CPF) do Foro Judicial e Extrajudicial. Após, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010397-15.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AUDICON ASSESSORIA CONTABIL SOCIEDADE SIMPLES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALANDARC DA ROSA DANTAS OAB - MT0008140A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA (EXECUTADO)

BASE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Noeli Ivani Alberti OAB - MT4061 (ADVOGADO)

RANNIER FELIPE CAMILO OAB - MG130709 (ADVOGADO)

SOLEICA FATIMA DE GOES FERMINO DE LIMA OAB - MT0004049A 

(ADVOGADO)

 

Autos nº 8010397-15.2010.811.0045 Vistos. Trata-se de embargos de 

declaração com efeitos infringentes opostos pelo credor Audicon 

Assessoria Contábil S/S Ltda. – ME contra decisão proferida no id. 

13205799, alegando, em síntese, que a consolidação da propriedade em 

favor da Unicred foi suspensa por decisão judicial proferida nos autos nº 

1001618-49.2017.811.0045, da Sexta Vara desta Comarca, requerendo a 

modificação da decisão embargada para reconhecer como legítima a 

penhora do imóvel de matrícula nº 16.184 do Registro de Imóveis de Lucas 

do Rio Verde, ou subsidiariamente, a penhora em segundo grau de 

preferência ou ainda para que seja realizada a penhora de aluguéis das 

salas comerciais do referido imóvel e pleiteia também a condenação da 

executada/embargada em litigância de má-fé. A embargada, por sua vez, 

afirma que a propriedade fiduciária já foi consolidada em favor da Unicred, 

requerendo a rejeição dos embargos de declaração e aplicação de 

litigância de má-fé aos embargantes. Requeridas informações ao Juízo da 

Sexta Vara quanto à atual propriedade do imóvel matriculado sob nº 

16.184 de Cartório de Registro de Imóveis de Lucas do Rio Verde, aportou 
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aos autos a informação de que, conforme sentença proferida nos autos 

1001618-49.2017.811.0045, daquela Vara, o referido imóvel encontra-se 

com a posse e propriedade consolidada em nome dos requerido naqueles 

autos, Unicred Mato Grosso, a qual foi transferida ao senhor Márcio 

Antônio Pandolfi, como consta no ofício encaminhado ao CRI (id. 

14321335). É o relatório. Fundamento e decido. Nota-se que o exequente 

opôs embargos de declaração, pretendendo seja sanada suposta 

contradição da decisão, alegação que não merece prosperar. 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. Restou claro que a propriedade do 

imóvel matriculado sob o nº 16.184 do CRI de Lucas do Rio Verde está 

consolidada em nome de Unicred Mato Grosso, de modo que a decisão 

guerreada não merece reparos. Em consulta pública ao processo nº 

1001618-49.2017.811.0045 da Sexta Vara desta Comarca, verifica-se que 

a determinação de suspensão da consolidação da propriedade fiduciária 

se deu em sede liminar, restando modificada pela sentença proferida 

posteriormente. Não há que se falar em penhora em segundo grau de 

preferência, visto que a penhora realizada nestes autos se deu em data 

posterior à consolidação da propriedade. Não há também que se falar em 

penhora dos aluguéis, visto que a propriedade do imóvel em questão 

pertence atualmente a terceiro interessado, senhor Márcio Antônio 

Pandolfi, consoante informações do Juízo da Sexta Vara desta Comarca. 

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 no id. 

13205799 e REJEITO os embargos de declaração, com fundamento no art. 

1.022, I do CPC c.c art. 48 da Lei 9.099/95. Deixo de condenar embargante 

e embargados nas penas por litigância de má-fé, visto que não restou 

comprovada a ocorrência das hipóteses previstas no artigo 80 do CPC. 

Cumpra-se a decisão proferida no id. 13205799. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, 24 de julho de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004326-72.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP0117417A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1004326-72.2017.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE RODRIGUES 

REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Vistos. Considerando o pagamento voluntário da condenação, Defiro a 

liberação do valor da quantia informada no id. 12467673.. Cumpra-se o 

determinado no Provimento 68 do Conselho Nacional de Justiça e após, 

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia depositada 

nos autos, devendo ser observados os dados bancários para 

transferência informados no Id. 13284606. Intime-se a reclamante, 

pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do valor 

depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. Após, 

arquivem-se os autos com as cautelas e baixas necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde-MT, 06 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001410-31.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ XAVIER DE ARAUJO NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001410-31.2018.8.11.0045. REQUERENTE: LUIZ XAVIER DE ARAUJO 

NETO REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA 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, 06 de agosto de 

2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010352-11.2010.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

IVETE DE SOUZA MALHEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SATCHMO SERVIÇOS DE TREINAMENTO E DESENVOLVIMENTO 

EMPRESARIAL LTDA-ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

8010352-11.2010.8.11.0045. REQUERENTE: IVETE DE SOUZA MALHEIROS 

REQUERIDO: SATCHMO SERVIÇOS DE TREINAMENTO E 

DESENVOLVIMENTO EMPRESARIAL LTDA-ME Vistos etc. Intime-se a 

exequente para trazer aos autos cálculo do débito, conforme determina o 

Código de Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. Apresentado o 

cálculo, determino que a Secretaria Judicial providencie a regularização 

dos registros de distribuição do processo, para efeito de retificar a 

natureza da demanda, visto que se trata de ação que objetiva concretizar 

cumprimento/execução de sentença. Intime-se a devedora, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do débito, consignando que, 

caso não o efetue no prazo assinalado, o montante será acrescido de 

multa de 10% (dez) por cento, com expedição de mandado de penhora e 

avaliação (CPC, art. 523, § 1º). Certificado o não pagamento do devido no 

prazo assinalado, expeça-se mandado de penhora e avaliação de tantos 

bens quanto bastem para pagamento da dívida. Efetuada a penhora e 

elaborado o respectivo auto, intime-se imediatamente a devedora, na 

pessoa de seu advogado, ou na falta deste, o seu representante legal, ou 

pessoalmente, para, querendo, oferecer impugnação no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do artigo 525, do CPC. Intimem-se Cumpra-se 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001242-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAMUEL LOVATTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1001242-29.2018.8.11.0045. REQUERENTE: SAMUEL LOVATTO 

REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Cite-se a requerida no endereço informado 

no id. 13361981 Designe-se nova audiência de conciliação, conforme 

disponibilidade de pauta do conciliador. Intimem-se as partes. Cumpra-se 

expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003776-77.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO PINTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINO ALEIXO JUNIOR OAB - MT0016527A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003776-77.2017.8.11.0045. REQUERENTE: ADRIANO PINTO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos etc. Considerando que o executado opôs 

os embargos de declaração, conforme id. 12350405 e na sequência 

apresentou petição informando o pagamento da condenação id. 

132234599, e com a finalidade evitar futuras alegações de nulidade, 

intime-se a parte reclamada para se manifestar quanto a desistência ou 

não dos embargos de declaração, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, 

tornem conclusos. Cumpra-se expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ARNALDO DA CONCEICAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1000773-80.2018.8.11.0045; Partes do processo: Parte Autora: 

REQUERENTE: ARNALDO DA CONCEIÇÃO Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

S.A. Vistos. Converto o julgamento em diligência. Nos termos do artigo 317 

do Código de Processo Civil, INTIME-SE a parte reclamante, para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial consistente em colacionar nos 

autos cópia de comprovante de residência em seu nome atualizada (cópia 

de fatura de consumo de energia elétrica, conta de consumo de serviços 

de telefonia, consumo de água, contrato de locação de imóvel com todas 

as páginas com firma reconhecida, ou outro comprovante de endereço 

idôneo com firma reconhecida) contemporâneo ao ajuizamento da ação, 

sob pena de extinção (art. 485, IV do CPC). Nos casos em que o 

comprovante encontrar-se no nome do cônjuge/companheiro, a parte 

autora deverá comprovar a relação conjugal ou comprovar relação com o 

titular do comprovante de endereço. Ressalto que a comprovação da 

residência é essencial para fixação da competência territorial do juizado, 

inclusive para garantia de qualquer direito alegado pela reclamante. Após, 

conclusos. As providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Lucas do Rio Verde/MT, 02 de maio de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003188-36.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MAURICIO SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003188-36.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE MAURICIO SIMON 

REQUERIDO: SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA - SEFAZ MT Visto 

etc.,. Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no prazo 

de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do CPC, a fim 

de que traga aos autos o comprovante de endereço em nome da parte 

autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez que, a 

comprovação da residência em nome da parte é essencial para fixação da 

competência territorial do juízo, inclusive para garantia de qualquer direito 

alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento da petição 

inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso não possua 

comprovantes de residência em seu nome o reclamante deverá comprovar 

por documento idôneo a relação com a pessoa que constará no 

comprovante de residência. Ressalto que no caso dos Juizados Especiais 

a competência territorial pode ser declarada de oficio pelo Magistrado 

(enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento essencial para 

propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 

de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1003178-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE MAURICIO SIMON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ANTONIO LORENSETTI OAB - MT18999/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DESPACHO Processo: 

1003178-89.2018.8.11.0045. REQUERENTE: ANDRE MAURICIO SIMON 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Visto etc.,. Determino que a parte Reclamante proceda emenda à inicial no 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos dos art. (s) 319, inc. II e 320 do 

CPC, a fim de que traga aos autos o comprovante de endereço em nome 

da parte autora, tais como: contas de água, energia e telefone, uma vez 

que, a comprovação da residência em nome da parte é essencial para 

fixação da competência territorial do juízo, inclusive para garantia de 

qualquer direito alegado pela parte reclamante, sob pena de indeferimento 

da petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. Caso 

não possua comprovantes de residência em seu nome o reclamante 

deverá comprovar por documento idôneo a relação com a pessoa que 

constará no comprovante de residência. Ressalto que no caso dos 

Juizados Especiais a competência territorial pode ser declarada de oficio 

pelo Magistrado (enunciado 89 do FONAJE), portanto, é documento 

essencial para propositura da ação. Intime-se e cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003275-89.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLODOALDO ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT0016016A (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE DECISÃO Processo: 

1003275-89.2018.8.11.0045. REQUERENTE: CLODOALDO ALVES DE LIMA 

REQUERIDO: UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA Visto etc. 

Dispensado o relatório. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais proposta por CLODOALDO ALVES DE LIMA em face de UNOPAR, 

aduzindo em síntese, que ao tentar efetuar a compra no comércio local foi 

surpreendido com a inscrição no serviço de proteção ao crédito –SPC, no 

entanto desconhece todas as inscrições em seu nome. 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) Pois bem. 

Compulsando o material cognitivo produzido no processo, deflui-se que 

não subsistem evidências concretas que reúnam a capacidade de 

demonstrar, com um grau mínimo de segurança, a verossimilhança da 

alegação — dado a total ausência de comprovação de ocorrência de 

perda/extravio, de furto ou de roubo de documentos de identificação 

pessoais ou qualquer outro sinal evidente de fraude/delito, praticado por 

terceiro (exemplos de situações típicas que originam inscrições indevidas 

nos cadastros de inadimplentes) e da pré-existência de reclamação, 

efetivada pela parte autora, na esfera administrativa ou tentativa de 

resolução do problema através dos órgãos e serviços públicos de 

proteção e defesa do consumidor (p.ex.: PROCON e site: 

www.consumidor.gov.br, etc.). Por via de consequência, dado a 

não-configuração da plausibilidade do direito invocado (‘fumus boni iuris’) 

e tendo em vista que a concessão de tutela antecipada ‘inaldita altera pars’ 

é medida de exceção, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. Em relação 

ao pedido de inversão do ônus da prova a jurisprudência do Superior 

Tribunal de Justiça consagra o entendimento de que ela “fica a critério do 

juiz, conforme apreciação dos aspectos de verossimilhança da alegação 

do consumidor e de sua hipossuficiência, conceitos intrinsecamente 

ligados ao conjunto fático-probatório dos autos delineado nas instâncias 

ordinárias, cujo reexame é vedado em sede especial” (AgRg no AREsp 

440361/PE Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 

2013/0394334-3 – Ministro Marco Buzzi – Quarta Turma – j. 24.11.2015). 

Nesse aspecto, Flávio Tartuce assevera: “O conceito de hipossuficiência 

vai além do sentido literal das expressões pobre ousem recursos, 

aplicáveis nos casos de concessão dos benefícios da justiça gratuita, no 

campo processual. O conceito de hipossuficiência consumerista é mais 

amplo, devendo ser apreciado pelo aplicador do direito caso a caso, no 

sentido de reconhecer a disparidade técnica ou informacional, diante de 

uma situação de desconhecimento” (Manual de Direito do Consumidor) 

Posto isso, defiro o pedido de inversão do ônus da prova, com 

fundamento no artigo 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor. 

A Secretaria do Juizado Especial deverá realizar o agendamento de 

audiência de conciliação de acordo com a pauta da Conciliadora. Cite-se e 

intimem-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de agosto de 2018. 

Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003548-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL COSME DA COSTA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA ON-LINE TELECOMUNICACOES LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1003548-39.2016.8.11.0045. REQUERENTE: DANIEL COSME DA COSTA 

REQUERIDO: ALIANCA ON-LINE TELECOMUNICACOES LTDA - ME Visto 

Dispensado o relatório. Considerando que a parte promovente foi 

cientificada do AR negativo, devendo apresentar o endereço atualizado e 

quedou-se inerte há mais de um ano, a extinção é medida que se impõe, 

consoante à regra do art. 485, III, do Código de Processo Civil, in verbis: 

“Art. 485. O juiz não resolvera o mérito quando: II – o processo ficar 

parado durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; III – por não 

promover os atos e as diligencias que lhe incumbir, o autor abandonar a 

causa por mais de 30 (trinta) dias;” Ademais, se mostra desnecessária a 

intimação pessoal para prosseguimento do feito no âmbito dos Juizados 

Especias, conforme artigo 38, § 1º, da Lei 9.099/95. Posto isto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, 

incisos II e III do Código de Processo Civil. Publique-se. Intime-se. 

Certificado o trânsito em julgado, arquivem-se com as cautelas 

necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde - 

MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010030-49.2014.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWELL DOS SANTOS SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT0011445A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AEREAS S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Janaina Pedroso Dias de Almeida OAB - MT0006910A-N (ADVOGADO)

RENATO DE PERBOYRE BONILHA OAB - MT0003844A (ADVOGADO)

FABIO RIVELLI OAB - MT0019023A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

8010030-49.2014.8.11.0045. EXEQUENTE: MAXWELL DOS SANTOS 

SILVA EXECUTADO: TAM LINHAS AEREAS S/A. Vistos. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. DECIDO. Na fase 

de cumprimento de sentença, o executado devidamente intimado para 

efetuar o pagamento do débito exequendo, a tempo, comprovou nos autos 

o pagamento do crédito. Além disso o exequente manifestou concordância 

com o pagamento da quantia depositada nos autos. O C. Superior Tribunal 

de Justiça ao a julgar o Recurso Especial n. 1.348.640-RS, na sistemática 

dos recursos repetitivos, consolidou entendimento acerca da 

responsabilidade do devedor, definindo que “na fase de execução, o 

depósito judicial do montante (integral ou parcial) da condenação extingue 

a obrigação do devedor, nos termos da quantia depositada”. Sendo assim, 

o correto é a extinção da presente execução, ser extinta pelo pagamento, 

nos termos dos artigos 924, inc. II e 925 do Código de Processo Civil. Ante 

ao exposto, JULGO EXTINTO a presente execução, nos termos dos 

artigos 924, II e 925 do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários 

advocatícios (54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Intime-se as partes da 

decisão. Certificado trânsito em julgado, bem como cumprido o 

determinado no Provimento 68 do Conselho Nacional de Justiça 

EXPEÇA-SE o competente alvará para transferência da quantia depositada 

nos autos, devendo ser observado os dados bancários para 

transferência informados no Id. 12431286. Intime-se a reclamante, 

pessoalmente, da decisão que determinação de liberação do valor 

depositado nos autos, nos termos do artigo 450, § 3° da CNGC. 

Publique-se. Intimem-se. Após, arquivem-se os autos com as cautelas e 

baixas necessárias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio 

Verde-MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001672-78.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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MURILLO PASSOS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001672-78.2018.8.11.0045. REQUERENTE: MURILLO PASSOS DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos. Trata-se de 

reclamação em que designada audiência de conciliação, a parte 

reclamante não compareceu. Diante do exposto, e por tudo mais que dos 

autos consta, com fundamento no art. 51, inciso I, da Lei n.º 9.099/95 e 

art. 485, III do CPC, DECLARO EXTINTO sem resolução de mérito, o 

presente feito. Condeno o autor nas custas processuais, em razão do 

disposto no §2º do artigo 51 da Lei n.º 9.099/95. Transitada em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. P.I. 

Cumpra-se. Lucas do Rio Verde - MT, 06 de agosto de 2018. Melissa de 

Lima Araújo Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1003134-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GGF FAZENDAS LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO)

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO VALE DO CEDRO (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1003134-70.2018.8.11.0045. AUTOR: 

GGF FAZENDAS LTDA RÉU: ASSOCIACAO DE PRODUTORES RURAIS DO 

VALE DO CEDRO VISTO. Pois bem. Por medida de prudência, bem como 

em atenção ao que determina os artigos 9º e 10 do CPC, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, se manifeste 

acerca do petitório, bem como novos documentos apresentados pela 

requerida. Ainda, determino que o Sr. Oficial de Justiça responsável, 

certifique se verificou a existência de devastação ambiental ( derrubada 

de mata, abertura recente de estradas e etc.), no momento do 

cumprimento da medida liminar proferida nestes autos. Após, 

imediatamente conclusos para decisão. Cumpra-se. LUCAS DO RIO 

VERDE, 3 de agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1002864-46.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1002864-46.2018.8.11.0045 VISTOS. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA E 

DESCONSTITUIÇÃO DE DÉBITO C/C PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA 

aviada por CONCRELUCAS CONCRETOS USINADOS LTDA em face de 

LTD SOLUÇÕES EM INFORMÁTICA LTDA-ME. Alega a Requerente que 

teve seu nome indevidamente negativado pela parte Requerida, originado 

por 02 (dois) títulos nos valores de R$931,00 (novecentos e trinta e um 

reais) e R$950,00(novecentos e cinquenta reais), ambos inseridos no 

cadastro de maus pagadores na data de 03/06/2018. Relata, que 

objetivando estabelecer contato com a referida empresa para solucionar o 

impasse, constatou que a mesma encontra-se inapta e que a mesma foi 

cassada por inatividade presumida e, em contato com o número 

disponibilizado (19-3304-6263), recebeu notificação de número 

inexistente. Assim, requer a concessão da tutela antecipada, a fim de 

retirar seu nome dos cadastros de inadimplentes. No mérito, pela 

procedência da demanda, com a declaração de inexistência de relação 

jurídica com a parte Requerida, bem como a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais no importe de R$ 47.700,00 (quarenta e 

sete mil e setecentos reais). Com a inicial, vieram anexos documentos. É o 

relato necessário. Decido. Pois bem, o novo Código de Processo Civil, 

dispõe que a tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou 

evidência (art. 294). A tutela provisória, tanto de urgência quanto de 

evidência, permite que o titular do direito comece a usufruir do bem (ou 

direito) que, aparentemente faz jus, ainda durante o curso do processo. 

Segundo o art. 300 do novo Código de Processo Civil, para o deferimento 

da tutela de urgência há de ser observado dois elementos, quais sejam: 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do 

processo. No caso dos autos, verifico a presença de ambos os requisitos 

exigidos, vez que a probabilidade do direito resta traduzida aos autos pelo 

extrato do SERASA acostado em ID n.º 14192043, demonstrando apenas 

as negativação efetuadas pela parte Requerida em nome da parte Autora. 

O segundo requisito para a concessão da antecipação de tutela, o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo, encontra-se nos efeitos 

nefastos que a inscrição como inadimplente pode causar ao 

desenvolvimento das atividades comerciais da Requerente, estando com 

CNPJ negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim, 

CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA com o fim de determinar a retirada 

provisória do nome da empresa Requerente do cadastro de inadimplentes 

SPC/SERASA, conforme documento de ID n.º 14192043, referente a 

restrição junto a segunda requerida. Oficie-se ao SPC/SERASA para que 

cumpra a liminar acima concedida retirando imediatamente o nome da 

Requerente do cadastro de inadimplentes até ulterior decisão deste Juízo. 

Defiro o pedido de inversão do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, 

VIII, do CDC. Ademais, designo audiência de conciliação/mediação, a ser 

realizada pelo Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

(CEJUSC), no dia 11 de outubro de 2018, às 15h00m. Proceda a escrivania 

o agendamento da audiência conciliatória, no sistema PJE. Citem-se os 

requeridos para comparecerem à audiência com antecedência mínima de 

20 (vinte) dias da data designada. Intime-se o requerente, na pessoa de 

seus advogados (art. 334, § 1º, CPC). Consigne-se que as partes deverão 

comparecer ao ato designado acompanhadas de seus advogados ou 

defensores públicos (art. 334, § 9º, CPC). A audiência de 

conciliação/mediação, não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual 

(art. 334, § 4º, I, CPC). Não havendo conciliação os réus poderão oferecer 

contestação, no prazos de 15 dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando 

que não sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como 

verdadeiros, os fatos articulados pelos autores (art. 341 do CPC). 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de 

agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002054-71.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CLEMILDES DOS SANTOS DIAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO)

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002054-71.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 59.148,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: MARIA CLEMILDES DOS SANTOS DIAS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 
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da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 12/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de agosto 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002104-97.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA AGUIAR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE INTIMAÇÃO Dados do processo: Processo: 

1002104-97.2018.8.11.0045; Valor causa: R$ 11.448,00; Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO ORDINÁRIO (7). Partes do processo: 

AUTOR: JOSE DA SILVA AGUIAR RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Senhor(a): Fica Vossa Senhoria devidamente 

INTIMADO(A), na qualidade de Advogado(a) do(a) Requerente, em razão 

da perícia determinada nos autos do processo acima indicado, a 

REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) AUTOR(A) 

COMPARECER no dia 12/09/2018 (quarta-feira), às 08h30 ou às 13h30, 

por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 936-S, Alvorada, Lucas 

do Rio Verde, a fim de realizar perícia. LUCAS DO RIO VERDE, 6 de agosto 

de 2018. Atenciosamente, Cristina Vargas Reis Gestora Judiciária SEDE 

DO 6ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

MATO GROSSO, 1921, PALMEIRA DAS MISSÕES, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 - TELEFONE: (65) 35492787

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 83189 Nr: 2667-21.2012.811.0045

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV FINANCEIRA S/A CFI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOABES RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIULIO ALVARENGA REALE - 

OAB:MT/15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, com fundamento no art. 2º, § 1º do Decreto-lei n.º 911/69, 

JULGO PROCEDENTE a AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO, declarando 

rescindido o contrato e consolidando nas mãos do requerente o domínio e 

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

apreensão liminar torno definitiva. Autorizo o autor a proceder à 

transferência do bem a quem entender de direito, cabendo às repartições 

competentes, expedir certificado de registro de propriedade em nome do 

credor ou pessoa por ele indicada, livre de ônus da propriedade fiduciária, 

nos termos do que dispõe o art. 3.º, § 1.º, do Decreto-lei n.º 911/69. 

Cumpra-se o disposto no art. 2.º, caput, do Decreto-lei n.º 

911/69.Condeno a parte requerida nas custas e despesas processuais, 

bem como nos honorários advocatícios, que fixo em R$ 1.000,00 (mil 

reais), corrigidos monetariamente.P.R.I.C, após o trânsito em julgado em 

nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos dando-se as 

baixas de praxe.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37257 Nr: 2294-58.2010.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SOLANGE DE FATIMA WOJEICK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:OAB/MT 16846-A, RUBENS GASPAR SERRA - 

OAB:119859/SP

 Vistos.

Em atenção aos extratos de busca dos Alvarás expedidos, que se 

encontram na contracapa dos autos, verifica-se que o Alvará n° 

420213-9/2018 indica Status: Conta judicial encontra-se vinculada à outro 

Tribunal de Justiça - Cancelado. E ainda, o Alvará n°420215-5/2018 indica 

Status: Inconsistência dos dados bancários fornecidos para crédito - 

Cancelado.

Nota-se ainda, que fora efetuado depósito judicial no valor de R$ 

20.574,86 (vinte mil quinhentos e setenta e quatro reais e oitenta 

centavos), conforme documento de p. 154, contudo, com vinculação 

equivocada ao TRT (depósito judicial trabalhista), o que em tese, justifica o 

status apontado no Alvará de n° 420213-9/2018.

Isso posto, determino:

I - Proceda a Sra. Gestora com as diligências que se fazem necessárias 

junto ao Departamento da Conta Única, visando a busca de informações 

quanto ao motivo do novo cancelamento do Alvará expedido (n° 

420213-9/2018), adotando em seguida, o procedimento adequado;

II - Caso necessário, desde já, determino que seja oficiado o Departamento 

de Depósitos Judiciais do Tribunal Regional do Trabalho 23ª Região, 

solicitando a transferência do valor equivocadamente depositado, à conta 

judicial vinculada ao presente feito, instruindo o expediente com cópia da 

guia de depósito acostada à p. 154 dos autos.

III - Abra-se vistas à Defensoria Pública, para que no prazo de 10 (dez) 

dias, informe corretamente a conta bancária para liberação de valores, 

tendo em vista a inconsistência de dados apresentdos para o crédito.

IV - Intimem-se. Cumpra-se, às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 26590 Nr: 627-08.2008.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODILON RAIMUNDO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA 

DE FÁTIMA LTDA, REINALDO TURRA DE AVILA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA SIMONE SCHLINDWEIN - 

OAB:16.668-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRUNA ERGANG DA SILVA - 

OAB:11.047, JEAN CARLOS CEZAR - OAB:9890-B/MT, MORISA 

SANT`ANA DE OLIVEIRA DE ÁVILA - OAB:10263-B, NADJA LAURA 

PLEUTIM DE DEUS - OAB:10382

 Analisando os autos verifico que as testemunhas arroladas pelas partes 

ainda não foram ouvidas, posto isto:

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 10 de 

outubro de 2018, às 14:00 horas.

Consigne-se que caberá ao advogado de cada parte informar ou intimar a 

testemunha por ele arrolada do dia, da hora e do local da audiência 

designada, por meio de carta com aviso de recebimento, juntando aos 

autos, com antecedência de pelo menos 3 (três) dias da data da 

audiência, cópia da correspondência de intimação e do comprovante de 

recebimento, conforme leciona o caput e § 1º do art. 455, NCPC.

Se preferir, poderá trazer as testemunhas, atempadamente arroladas, 

independentemente de intimação, presumindo-se, caso a testemunha não 

compareça, que a parte desistiu de sua inquirição. (§ 2º do art. 455, 

NCPC).

Intimem-se pessoalmente as partes, a fim de que compareçam para 

prestarem depoimento pessoal e pelo DJE seus procuradores.

Expeça-se carta precatória para oitiva de testemunhas não residentes 

nesta comarca (p. 296), caso ainda não tenha sido expedida.

Cumpra-se. Expeça-se o necessário, às providências necessárias.

 Gisele Alves Silva

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 37610 Nr: 2647-98.2010.811.0045

 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 287 de 665



TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVAN FERREIRA DA SILVA -ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAN LATIN AMÉRICA INDUSTRIA E COMERCIO 

DE VEICULOS LTDA, L.F.CAMINHÕES LTDA CAMINHÕES/ÔNIBUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO MARCOS LOPES DE 

OLIVEIRA - OAB:275104/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARCIDES DE DAVID - 

OAB:9821/MT, LEONARDO SULZER PARADA - OAB:11846, MARCELO 

PEREIRA DE CARVALHO - OAB:138688/SP

 JULGO:IMPROCEDENTE a AÇÃO DE DANOS MATERIAIS C/C DANOS 

MORAIS aviada por IVAN FERREIRA DA SILVA ME em face de LF 

CAMINHÔES LTDA, CAMINHÕES/ÔNIBUS. PROCEDENTE a AÇÃO DE 

DANOS MATERIAIS C/C DANOS MORAIS, aviada por IVAN FERREIRA DA 

SILVA ME em face de VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS IND. COM. 

DE VEÍCULOS COMERCIAIS LTDA, para condená-la ao pagamento dos 

DANOS MATERIAIS, no valor de R$ 4.608,00 (quatro mil seiscentos e oito 

reais), com juros de mora de 1% am (um por cento) e correção monetária 

pelo INPC ambos à partir da data de 23.12.2009, (conforme notas fiscais 

de pp. 41 e 42) e ao pagamento dos DANOS MORAIS, no valor de R$ 

12.000,00 (doze mil reais), com juros de 1% ao mês e correção monetária 

pelo INPC, ambos a contar da data desta decisão;Condeno a requerida 

VOLKSWAGEN CAMINHÕES E ÔNIBUS IND. COM. DE VEÍCULOS 

COMERCIAIS LTDA ao pagamento das custas e honorários ao advogado 

do autor, este no percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor total 

da condenação.Condeno o autor ao pagamento dos honorários do 

advogado da requerida, LF CAMINHÔES LTDA, CAMINHÕES/ÔNIBUS, no 

percentual de 15% (quinze por cento), sobre o valor total da 

condenação.Após, o trânsito em julgado, intimem-se as partes para 

requererem o que entenderem de direito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento, com as anotações e cautelas de praxe.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 108669 Nr: 3202-42.2015.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEANDRO MUSSI - ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VENINA DE CASTRO SILVEIRA 

- OAB:128852

 Vistos.

INDEFIRO o pedido liminar de suspensão da exigibilidade do crédito 

tributário concernente à emissão de certidão negativa de débito ou positiva 

com efeito negativo e suspensão da embargante do registro no CADIN, 

formulado às pp. 121/130, haja vista o esgotamento da atividade 

jurisidicional com a prolação de sentença nos presentes autos, a qual 

somente poderia ser alterada por meio de embargos de declaração (art. 

494, CPC), o que não é caso, vistos que já opostos (pp. 106/109), 

restando improvidos, nos termos da fundamentação exposta às pp. 

117/120.

Nesse sentido:

“TRF-3 - AGRAVO DE INSTRUMENTO 362752 AI 4409 SP 

2009.03.00.004409-0 (TRF-3)

Jurisprudência Data de publicação: 25/05/2009

Ementa: PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR IDADE. ANTECIPAÇÃO 

DOS EFEITOS DA TUTELA APÓS SENTENÇA. INCABÍVEL. - Tratando-se de 

tutela já concedida na sentença, não mais pode ser antecipada pelo juízo a 

quo, devendo tal pedido ser deduzido na instância superior. - A 

antecipação de tutela após a sentença somente seria viável em caso de 

embargos de declaração opostos por omissão. - Agravo de instrumento a 

que se dá provimento.”

No mais, considerando a interposição de recursos (apelação) por ambas 

as partes, intimem-se os apelantes/apelados para, querendo, 

apresentarem contrarrazões no prazo legal.

Com a juntada das contrarrazões ou decorrido o prazo in albis, 

certifique-se o necessário e remeta os presentes embargos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, para que promova o juízo de 

admissibilidade e apreciação dos recursos interpostos (art. 1010, § 3º, do 

CPC).

Anotações e cautelas de praxe.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 5955 Nr: 676-93.2001.811.0045

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IPIRANGA ASFALTO S/A, STRATURA ASFALTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PETROVERDE COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS, 

LUIZ FRANCISCO MARTINELLO, VERA LÚCIA BAPTISTA MARTINELLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIDES LUIZ FERREIRA - 

OAB:4.057, MARIA LÚCIA FERREIRA TEIXEIRA - OAB:3.662/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABEL SGUAREZI - OAB:8347

 Vistos.

Cumpra-se a decisão proferida no Agravo de Instrumento n° 

1007439-38.2018.8.11.0000 (ID n° 2829332 -p.01), conforme documento 

acostado à p. 634.

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 23190 Nr: 1039-70.2007.811.0045

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO-PROCURADORIA GERAL DA FAZENDA 

NACIONAL - MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO MUSSI - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:2287-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PLINIO FRANCISCO 

BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384-B/MT

 Defiro o pedido retro.

Expeça-se mandado de avaliação do imóvel oferecido à penhora nos 

autos (p. 65).

Com a juntada do laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo 

sucesso de 10 (dez) dias, iniciando com o exequente.

Cumpra-se. Às providências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112441 Nr: 5162-33.2015.811.0045

 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: IZAURA DOS SANTOS PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANE ZANETTE - 

OAB:16974-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO FERNANDO SCHNEIDER 

- OAB:8117

 Por todo o exposto e, com base no art. 487, inciso I, do CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos da exordial para CONDENAR a 

empresa VRG LINHAS AÉREAS S/A a pagar indenização por danos 

morais à IZAURA DOS SANTOS PEREIRA, no valor de R$ 7.000,00 (sete 

mil reais), com juros de mora de 1% (um por cento) desde a citação (art. 

405 do CC) e correção monetária pelo INPC, a partir desta data.Em razão 

da sucumbência recíproca (art. 86, caput, CPC), condeno a Autora na 

proporção de 50% (cinquenta por cento) e parte Requerida no restante de 

50% (cinquenta por cento), ao pagamento das custas e despesas 

processuais.Condeno ainda a Requerente, no pagamento de honorários 

advocatícios ao patrono da parte adversa, fixados no percentual de 10% 

(dez por cento) da condenação e, também, a Requerida no pagamento de 

honorários devidos ao advogado do autor, arbitrados na proporção de 

10% sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, CPC), vedada a 

possibilidade de compensação (art. 85, § 14, do CPC).Contudo, suspendo 

a exigibilidade do pagamento referente às custas e honorários pela 

Autora, pelo prazo de 05 (cinco) anos, vez que a parte é beneficiária da 

justiça gratuita (art. 98, § 3º do CPC).Após o trânsito em julgado, 

cumpridas as formalidades legais e, em nada sendo requerido no prazo 

legal, arquive-se o presente feito, dando-se às devidas comunicações, 

anotações e baixas de praxe.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 88261 Nr: 2124-81.2013.811.0045

 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: JOAO VALDECIR LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação aviada 

por JOÃO VALDENIR LOPES em face do INSS – INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, condenando o réu CONCEDER ao autor o benefício 

previdenciário de AUXILIO DOENÇA, a partir da data da última cessação, 

ou seja, de 31.07.2011 (p. 27), nos termos do artigo 59 e seguintes da Lei 

8.213/91, descontadas eventuais parcelas pagas a titulo de auxilio doença 

no trâmite processual e, respeitada a prescrição quinquenal. Correção 

Monetária e Juros de MoraA Correção monetária incide sobre o débito 

previdenciário, a partir do vencimento de cada prestação, pelo INPC.Os 

juros moratórios incidem segundo a remuneração oficial da caderneta de 

poupança (art. 1º-F da Lei 9.494/97, com redação dada pela Lei n. 

11.960/2009), contam-se da citação, para as parcelas eventualmente 

vencidas anteriormente a ela, e do respectivo vencimento, para as que lhe 

são posteriores.Da SucumbênciaEm razão do princípio da sucumbência, 

condeno o réu ao pagamento dos honorários advocatícios ora fixados em 

10% sobre o valor das prestações vencidas, conforme entendimento da 

Súmula 111 do E. 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.Sem 

condenação em custas e despesas processuais nos termos do art. 8º, § 

1º da Lei 8.620/93.Deixo de proceder a remessa necessária dos autos a 

Instância Superior, posto que a decisão não está sujeita a reexame 

necessário, já que as parcelas em atraso não ultrapassaram o limite fixado 

no art. 496, inciso I c/c § 3º, inciso I, do NCPC.Com o trânsito em julgado, 

certifique-se, procedendo-se às anotações de estilo.Determino que seja 

efetuado o pagamento dos honorários do perito.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 107623 Nr: 2652-47.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA CRISTINA SEZARIO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

WANDERLEY ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 12/09/2018 (quarta-feira), 

às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 

936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 87448 Nr: 1267-35.2013.811.0045

 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: ALEXSANDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRESSAN LAMONATTO & CIA LTDA, 

GENERAL MOTOR DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ PIVETTA FERRARIN - 

OAB:10023/MT, RODRIGO SAMARTINO ALBINO - OAB:304851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÁUDIA MONAGATTI NOBRE 

MESTI - OAB:5.759-MT, Fabio Rivelli - OAB:19023-A, LUCIANA DE 

BONA TSCHOPE - OAB:7394/O

 Impulsiono os autos para intimar o advogado da parte requerente para 

apresentar contrarrazões aos recursos das requeridas, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 27368 Nr: 1355-49.2008.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARNALDO JOSÉ NEWMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO BALEM - OAB:46441/PR, 

MARIZE TEREZINHA MARTINS PIRES - OAB:11888-B/MT, WANDERLEY 

ANTONIO DE FREITAS - OAB:30575/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 12/09/2018 (quarta-feira), 

às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 

936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 110197 Nr: 4056-36.2015.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRENE CORDEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 12/09/2018 (quarta-feira), 

às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 

936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 101844 Nr: 22449-43.2014.811.0045

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NUNES DE OLIVEIRA FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO MATEUS DOS 

SANTOS - OAB:9671-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 

AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 12/09/2018 (quarta-feira), 

às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 

936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia designada.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 112266 Nr: 5066-18.2015.811.0045

 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: JESULINA FERREIRA DANTAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA DE JESUS RIBEIRO 

PINHO - OAB:7973-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos para INTIMAR, o(a) Advogado(a) do(a) 

Requerente, em razão da perícia determinada nos autos do processo 

acima indicado, a REALIZAR AS MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA O(A) 
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AUTOR(A) COMPARECER, BEM COMO, SE EXISTENTES, OS ASSISTENTES 

TÉCNICOS NOMEADOS PELAS PARTES, no dia 12/09/2018 (quarta-feira), 

às 08h30 ou às 13h30, por ordem de chegada, na Avenida Mato Grosso 

936-S, Alvorada, Lucas do Rio Verde, a fim de realizar perícia designada.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Gisele Alves Silva

 Cod. Proc.: 81215 Nr: 395-54.2012.811.0045

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES ROBERTO BOHM, MARILENE SCHREINER BOHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S. A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO ANTONIO FAVERO - 

OAB:4.283MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO ATHALA DE 

OLIVEIRA SHCAIRA - OAB:20495-A, GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:261030/SP

 impulsiono os autos com a finalidade de intimar os advogados das partes, 

e se existentes, os assistentes técnicos da perícia marcada para o dia 

24/08/2018, às 08h00min no endereço profissional do expert nomeado, na 

Rua Campo Erê, 387-E, Pioneiro, Lucas do Rio Verde.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002860-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BRESSLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT0012758A (ADVOGADO)

WILLIAM DOS SANTOS PUHL OAB - MT24067/O (ADVOGADO)

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002860-09.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA, proposta por 

JOÃO BRESSLER em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no 

sentido de compelir o requerido a restabelecer liminarmente o benefício de 

aposentadoria por invalidez, cessado após revisão administrativa. Com a 

inicial juntou documentos. É o relato do necessário. Decido. Pois bem. A 

princípio, verifico que caso posto depende de averiguação aprofundada, 

visto tratar-se de questão relativa ao restabelecimento de aposentadoria 

por invalidez cessada após revisão administrativa, necessitando, portanto, 

de dilação probatória, a fim de que seja constatada a permanência da 

incapacidade alegada pelo autor. Ademais, não vislumbro neste momento, 

perigo de dano, visto que, conforme exposto pelo próprio requerente, o 

pagamento de seu benefício (aposentadoria por invalidez) será cessado 

de forma gradativa, estando o autor, atualmente, recebendo os valores 

correspondentes à benesse. Desse modo, postergo a apreciação do 

pedido de antecipação de tutela, para após a produção antecipada de 

pericia médica, que desde já determino. Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito (a) no sistema AJG, para realização de perícia 

médica. O expert deverá apresentar o laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a 

contar do início dos trabalhos. Caso o (a) perito (a) aceite a designação, 

arbitro os honorários periciais em R$ 200,00 (duzentos reais), nos termos 

da Tabela V da Resolução n. CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 

2014, do Conselho da Justiça Federal. É imprescindível que, nos laudos 

periciais produzidos nos processos, os peritos judiciais informem a data 

estimada em que o periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a 

data possível de alta do segurado para que assim o magistrado possa 

fixar o prazo estimado para a duração do benefício. Quanto à 

apresentação dos quesitos, convém salientar que a parte Requerente já 

apresentou na inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto 

cópia de quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido 

nas demandas previdenciárias. Assinalada data para realização da 

perícia, intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se houverem, 

observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a 

realização dos atos designados. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, desde já, requisite-se o 

pagamento dos honorários. Aportando aos autos o laudo médico, 

imediatamente conclusos, para deliberação quanto ao pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela. Por outro lado, ante a impossibilidade de 

conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Com a juntada de contestação, 

intime-se a parte autora para apresentar impugnação, no prazo de 15 

(quinze) dias. Defiro a gratuidade da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 02 de 

agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002959-76.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROLINA CINTRA DO NASCIMENTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE CRISTIANE FERREIRA DA SILVA OAB - MT0017818A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO Nº. 1002959-76.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

IMPLANTAÇÃO DE BENEFÍCIO DE AUXÍLIO DOENÇA E/OU 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

proposta por PEDROLINA CINTRA DO NASCIMENTO em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, pugnando pela 

antecipação dos efeitos da tutela no sentido de compelir o requerido a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, que foi 

indeferido administrativamente. Com a inicial juntou documentos. É o relato 

do necessário. Decido. Pois bem. Segundo o art. 300 do novo Código de 

Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de ser 

observando dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo (fumus boni iuris e 

periculum in mora). Considerando os elementos de cognição existente nos 

presentes autos, tenho que a autora conseguiu demonstrar ‘prima facie’ a 

probabilidade de seu direito. Isso porque, segundo dicção legal (artigo 59 

da Lei 8.213/1991), “o auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos”. Portanto, a 

concessão do referido benefício previdenciário está subordinada à 

comprovação dos seguintes requisitos legais: a) qualidade de segurado 

(Lei 8.213/91, art. 11, I, a); b) período de carência de 12 (doze) 

contribuições mensais (Lei 8.213/91, art. 25, I), salvo as exceções legais 

(Lei 8.213/91, art. 26, II); c) incapacidade para o exercício de atividade 

laborativa. No caso vertente, a qualidade de segurada do restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia da carteira de trabalho, bem 

como CNIS acostado (ID n.º 14219713 e 14269444), pois, comprovam a 

existência de contribuições em número suficiente, conforme previsto no 

art. 25 da Lei nº 8.213/91. No tocante ao requisito da incapacidade laboral, 

a requerente apresentou exames, relatórios e atestado médicos recentes 

evidenciando que é portadora das seguintes enfermidades: M542, M544, 

M51, M19, M21 e G58 (ID n.º 14219934, 14219956, 14219968, 14219998, 

14220028 e 14220051). Assim, diante dos documentos acostados a inicial, 

demonstram que a requerente está incapacitado para o exercício de 

qualquer atividade profissional por tempo indeterminado. Impende registrar, 

ainda, que o art. 62 da Lei nº 8.213/91 impõe que o benefício de 

auxílio-doença concedido ao segurado só cessará quando houver sua 

reabilitação ou, sendo ela impossível, quando for aposentado por 

invalidez. Vejamos: "Art. 62. O segurado em gozo de auxílio-doença, 

insusceptível de recuperação para sua atividade habitual, deverá 

submeter-se a processo de reabilitação profissional para o exercício de 

outra atividade. Não cessará o benefício até que seja dado como habilitado 

para o desempenho de nova atividade que lhe garanta a subsistência ou, 

quando considerado não-recuperável, for aposentado por invalidez. 

Igualmente está caracterizado o perigo de dano ou o risco ao resultado útil 
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do processo, pois se a tutela jurisdicional for concedida apenas ao final 

causará sérios danos à autora, afetando a sua subsistência, 

considerando o caráter nitidamente alimentar do benefício. Em suma: a 

eficácia do provimento final estará seriamente comprometida caso os seus 

efeitos não sejam antecipados imediatamente, estabelecendo desde já o 

estado jurídico agredido pela não concessão do benefício previdenciário 

de auxílio-doença. Posto isso, estando presentes os requisitos do art. 300, 

do novo Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela antecipada de urgência 

para determinar ao instituto-requerido a concessão do benefício de 

auxílio-doença a autora, a partir desta data, o que deve ser feito no prazo 

de 30 (trinta) dias, sob pena de multa diária de R$ 200,00 (art. 297, CPC), 

mantendo a medida pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, período 

considerado suficiente para realização da perícia médica. Findado o prazo 

de manutenção do benefício, sem a realização da perícia médica, e não 

ocorrendo recuperação, determino que a parte autora apresente aos 

autos, documentos médicos atualizados, datados em até 30 (trinta) dias, 

comprovando a permanência da incapacidade, para que se necessário 

seja prorrogado o prazo do auxílio doença concedido em sede de tutela 

antecipada, até que a perícia médica seja realizada. INTIME-SE o INSS, por 

meio da EADJ - Equipe de Atendimento a Demanda Judicial, Gerência 

Executiva, situada na Av. Getúlio Vargas, n.º 533, 4º Andar, Centro, CEP 

78.005-600, Cuiabá-MT, para que faça prova da implantação do benefício, 

DEVENDO CONSTAR NO MANDADO O NOME DO AUTOR, RG, CPF, DATA 

DE NASCIMENTO E NOME DA MÃE. No mais, a praxe e a própria 

experiência das conciliações a respeito da matéria versada nos presentes 

autos demonstram que a autarquia requerida não tem por hábito ou regra 

transacionar. Em razão do acima exposto é que, à luz da impossibilidade 

de conciliação entre as partes, dispenso a realização de audiência de 

conciliação, com fulcro no art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a 

citação do réu para, querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e 

seguintes do CPC. Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, 

todos do CPC). Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo 

contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos 

articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Proceda, a Secretaria, a 

nomeação do perito(a) no sistema AJG. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o 

(a) perito (a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, verifica-se que a parte autora já apresentou na inicial. Por sua 

vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de quesitação 

apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas demandas 

previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, intimem-se as 

partes e os respectivos assistentes, se houverem, observando-se prazo 

razoável com intuito de evitar que reste frustrada a realização dos atos 

designados. O laudo pericial deverá ser entregue em cartório no prazo de 

30 (trinta) dias a contar da data da finalização da perícia. Entregue o 

laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. Não havendo 

solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento dos honorários 

junto ao sistema da AJG. Defiro a gratuidade da justiça. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de 

agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002895-66.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BENEDITO DONIZETE RIBEIRO (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):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002895-66.2018.8.11.0045 VISTO. Trata-se de AÇÃO DE 

CONVERSÃO DE AUXILIO DOENÇA EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIa, proposta por BENEDITO DONIZETE 

RIBEIRO em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS, pugnando pela antecipação dos efeitos da tutela no sentido de 

compelir o requerido a converter o benefício de auxílio doença em 

aposentadoria por invalidez. Com a inicial juntou documentos. É o relato do 

necessário. Decido. Pois bem, analisando os documentos juntados verifico 

ser inviável o pedido de antecipação de tutela, por ora, vez que o pedido 

formulado na inicial depende de averiguação aprofundada, necessitando, 

portanto, da realização de perícia médica para verificação da alegada 

incapacidade permanente do autor. Ademais, não vislumbro, neste 

momento, a urgência da medida, eis que pelos próprios documentos 

anexados, verifica-se que o autor está recebendo auxílio doença, 

podendo, ainda, requer a prorrogação do benefício na esfera 

administrativa. Assim, postergo a apreciação do pedido de antecipação de 

tutela, para após a produção antecipada de pericia médica, que desde já 

determino. Proceda, a Secretaria, a nomeação do perito (a) no sistema 

AJG, para realização de perícia médica. O expert deverá apresentar o 

laudo no prazo de 30 (trinta) dias, a contar do início dos trabalhos. Caso o 

(a) perito (a) aceite a designação, arbitro os honorários periciais em R$ 

200,00 (duzentos reais), nos termos da Tabela V da Resolução n. 

CJF-RES-2014/00305, de 7 de outubro de 2014, do Conselho da Justiça 

Federal. É imprescindível que, nos laudos periciais produzidos nos 

processos, os peritos judiciais informem a data estimada em que o 

periciando estará suscetível de reabilitação, ou seja, a data possível de 

alta do segurado, para que assim o magistrado possa fixar o prazo 

estimado para a duração do benefício. Quanto à apresentação dos 

quesitos, convém salientar que a parte Requerente já apresentou na 

inicial. Por sua vez, em relação aos quesitos do INSS, junto cópia de 

quesitação apresentada ordinariamente pelo Instituto Requerido nas 

demandas previdenciárias. Assinalada data para realização da perícia, 

intimem-se as partes e os respectivos assistentes, se houverem, 

observando-se prazo razoável com intuito de evitar que reste frustrada a 

realização dos atos designados. O laudo pericial deverá ser entregue em 

cartório no prazo de 30 (trinta) dias a contar da data da finalização da 

perícia. Entregue o laudo, manifestem-se as partes em 05 (cinco) dias. 

Não havendo solicitação de esclarecimentos, requisite-se o pagamento 

dos honorários. Aportando aos autos o laudo médico, imediatamente 

conclusos, para deliberação quanto ao pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela. Por outro lado, ante a impossibilidade de conciliação entre as 

partes, dispenso a realização de audiência de conciliação, com fulcro no 

art. 334, § 4º, do CPC, assim, DETERMINO a citação do réu para, 

querendo, contestar a ação, nos termos do art. 336 e seguintes do CPC. 

Prazo: 30 dias (art. 335, III c/c art. 231, II e art. 183, todos do CPC). 

Cientifique-se o instituto requerido que, não sendo contestada a ação, se 

presumirão aceitos, como verdadeiros, os fatos articulados pelo autor (art. 

341 do CPC). Com a juntada de contestação, intime-se a parte autora para 

apresentar impugnação, no prazo de 15 (quinze) dias. Defiro a gratuidade 

da Justiça. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo o 

necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 06 de agosto de 2018. GISELE 

ALVES SILVA Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1002949-32.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SALVINA DOS SANTOS VIDAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAISA PIRES VIDAL OAB - MT21600/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

AUTOS N° 1002949-32.2018.8.11.0045 Vistos. Cuidam os autos de AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO, COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA, 

movida SALVINA DOS SANTOS VIDAL em face de BANCO DO BRASIL. 

Relata a inicial, que a Requerente, contraiu um empréstimo junto à 

instituição financeira Ré em meados do ano de 2013, financiamento na 

modalidade “BB Consignação em Folha”, que no ano de 2014, a dívida total 

remontava à quantia de R$ 40.327,11 já computados os juros e encargos 

contratuais, e com os respectivos abatimentos. Aduz, que ter efetuado o 

pagamento de todo o valor do empréstimo, devidamente atualizado com 

juros e correção, contudo, permanece em dívida com a parte Requerida 

em uma monta exorbitante. Requer a antecipação concessão da tutela de 

urgência para que os descontos em folha de pagamento não excedam a 
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30% (trinta por cento) de seus vencimentos líquidos. No mérito, pela 

revisão dos contratos, de forma a expurgar a incidência de juros sobre 

juros, por ocasião de cada refinanciamento, posto que já estavam 

contemplados inicialmente, visando a ilicitude praticada pela instituição 

Requerida, ou seja, o enriquecimento sem causa. É o relatório. 

Fundamento e Decido. O novo Código de Processo Civil, dispõe que a 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência (art. 294). 

A tutela provisória, tanto de urgência quanto de evidência, permite que o 

titular do direito comece a usufruir do bem (ou direito) que, aparentemente 

faz jus, ainda durante o curso do processo. Segundo o art. 300 do novo 

Código de Processo Civil, para o deferimento da tutela de urgência há de 

ser observado dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, 

a parte Autora pugna pela concessão da tutela de urgência para os 

descontos referente aos empréstimos não excedam a 30% (trinta por 

cento), nos termos legais, de seus vencimentos líquidos, ao argumento de 

que a tal atual margem de desconto compromete a sua sobrevivência. Pois 

bem. A limitação do percentual de desconto em folha de pagamento 

permitido para empréstimos consignados, em se tratando de servidores 

públicos, tem por finalidade evitar o superendividamento e garantir que o 

mutuário tenha o mínimo necessário para sua subsistência e de sua 

família, preservando-se, desse modo, a dignidade da pessoa. O Decreto 

Federal 4.840/2003, convertida na MP 130/2003 e, posteriormente, na Lei 

10.820/03, bem como o Decreto Estadual 1.306/2008, permitem aos 

servidores públicos civis do Estado, assim como das autarquias e 

fundações e servidores do executivo, a contratar empréstimos 

consignados em folha de pagamento, desde que respeitado o limite de 

30% do vencimento. No mesmo sentido, o Decreto nº 691/2016, em seu 

art. 24, inciso I, estabelece: Art. 24 - As consignações facultativas não 

ultrapassarão o limite de 96 (noventa e seis) parcelas, e terão os 

seguintes percentuais de remuneração líquida do servidor: I – as 

realizadas pelas instituições financeiras, pelas cooperativas, pelas 

entidades de previdência privada, pelos serviços sociais autônomos, 

pelas compras por convênios firmados com sindicatos e associações, 

pelas seguradoras do ramo de vida, pelas clínicas odontológicas e pelo MT 

Saúde na coparticipação poderão atingir o limite de 30% (trinta por cento); 

No que tange ao caso ora sub judice, importante ressaltar, que os 

descontos de consignações, que vem sendo efetuados no holerite, 

somados não superam o percentual de 30% (trinta por cento) do máximo 

legal permitido, conforme a legislação em voga, conforme se verifica do 

holerite anexado aos autos. Ao observar os documentos apresentados 

aos autos, verifico que a remuneração líquida da Requerente é de R$ 

4.044,92 (quatro mil e quarenta e quatro reais e noventa e dois centavos), 

de modo que os descontos total relativo aos contratos consignados 

correspondem a R$ 897,10 (oitocentos e noventa e sete reais e dez 

centavos); já os descontos realizados advindos de empréstimo de cartão 

de crédito correspondem ao total de R$ 471,85 (quatrocentos e setenta e 

um reais e oitenta e cinco centavos), o que demonstra, a priori, que os 

descontos promovidos pela parte Requerida, não ultrapassam o limite 

máximo de 30% e de 15%, respectivamente, considerando que as 

margens legais não concorrem entre si, segundo o § 1º do art. 24 do 

Decreto 691/2016. Nesse sentido, colaciono o entendimento 

jurisprudencial do nosso E. Tribunal de Justiça, em caso análogo: TJMT - 

AG1011014-88.2017.8.11.0000. Data da Publicação: 03/04/2018 Ementa: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE ADEQUAÇÃO DE MARGEM 

CONSIGNÁVEL – INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA PELO JUIZ 

SINGULAR – SUSPENSÃO DOS DESCONTOS NA FOLHA DE PAGAMENTO 

DO AGRAVANTE – ART. 24 DO DECRETO 691/2016 – AUSENCIA DOS 

REQUISITOS ENSEJADORES PARA O DEFERIMENTO DA MEDIDA DE 

URGÊNCIA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO IMPROVIDO. Quando não 

visualizado a probabilidade do direito do agravante para a concessão 

liminar da tutela de urgência, merece ser mantida a decisão singular que 

indeferiu a cessação dos descontos realizados em folha de pagamento da 

parte autora. A legislação estadual (Decreto 691/2016), o qual disciplina 

as consignações em folha de pagamento no âmbito da Administração 

Pública Direta, Autárquica e Fundacional do Poder Executivo do Estado de 

Mato Grosso, trata em seu art. 24 que as consignações devem obedecer 

ao teto percentual de 30% (trinta por cento) da remuneração líquida do 

servidor, bem como às consignações realizadas pelas administradoras de 

cartão de crédito, o teto percentual de 15% (quinze por cento) da 

remuneração líquida, com a ressalva que as referidas margens não 

concorrerão entre si. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 27/03/2018, Publicado no DJE) 

Posto isto, INDEFIRO a antecipação de tutela pleiteada, para limitar os 

descontos na forma vindicada. Desde já designo audiência de 

conciliação/mediação, a ser realizada pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC), no dia 04 de outubro de 2018, às 

16h30min. Proceda a escrivania o agendamento da audiência conciliatória, 

no sistema PJE. Cite-se a parte Requerida, com pelo menos 20 (vinte) dias 

de antecedência (art. 334 do CPC), para comparecerem ao ato designado, 

bem como intime-se a parte autora. A audiência de conciliação/mediação, 

não será realizada se ambas as partes manifestarem, expressamente, 

desinteresse na composição consensual (art. 334, § 4º, I). Consigne-se 

que o não comparecimento injustificado do autor ou da instituição 

financeira Ré à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da 

vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor 

da União ou do Estado (art. 334, § 8º, CPC). As partes devem estar 

acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos (art. 334, § 

9º, CPC). Não havendo conciliação o réu poderá oferecer contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 335, inciso I, CPC), consignando que não 

sendo contestada a ação, se presumirão aceitos, como verdadeiros, os 

fatos articulados pelo autor (art. 341 do CPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária gratuita à parte Autora (art. 98, § 3º do CPC). 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde /MT, 06 de 

agosto de 2018. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000761-41.2018.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIVINO VILELA DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO MOREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, 

por meio de seu advogado constituído nos autos, para que, no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste-se requerendo o que entender de direito em 

termos de prosseguimento, tendo em vista as certidões das Oficialas de 

Justiça ID 14466582 e ID 14544616.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000102-66.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

SINEIA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1000102-66.2017.8.11.0021 DECISÃO Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de dívida ajuizada por SINEIA XAVIER em face 

de BANCO BRADESCO S/A, ambos qualificados no encarte processual em 

epígrafe. Com a exordial vieram os documentos. A tutela de urgência foi 

indeferida (Id n. 4823878). Citado, o réu apresentou contestação. Em 

resumo, alega a higidez do negócio jurídico e a legitimidade do débito com 

a autora. Requer a produção de prova grafotécnica. Requereu a 

condenação da autora em litigância de má-fé. Por fim, requer a 

improcedência da pretensão. Com a defesa vieram documentos. Realizada 

audiência de conciliação, essa restou infrutífera (Id n. 5855944). A autora 
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requereu a desistência da demanda (Id n. 7983217). Foi determinada a 

intimação do réu para manifestar acerca do pedido de desistência (Id n. 

8044906), ocasião em que não concordou com o requerimento (Id n. 

8200566). Vieram os autos conclusos. Fundamenta-se. Decide-se. Desta 

feita, considerando que esta demanda encontra-se na fase saneadora, 

cumpre a este Juízo deliberar acerca das providências preliminares e do 

saneamento previsto no artigo 357 do aludido instrumento processual. 

QUESTÕES PROCESSUAIS PENDENTES Em análise ao feito, nota-se que o 

réu não concordou com o pedido de desistência, ocasião em que justificou 

o pedido de modo que este Juízo analisasse o mérito da demanda e 

condenasse a autora em litigância de má-fé, sob o argumento de que o 

débito existente é hígido, não havendo o que se falar em inexistência de 

negócio jurídico, como sustentado na inicial. Sendo assim, este Juízo 

ACOLHE a justificativa do réu, com fundamento no princípio da primazia da 

decisão de mérito, como também diante da existência de pretensão pelo 

réu, passível de análise, consistente na existência de litigância de má-fé, 

que será objeto de conhecimento por este Juízo no enfrentamento do 

objeto material desta demanda. 1. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE 

FATO E ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Não havendo questões 

processuais pendentes nesta demanda, mister delimitar as questões de 

fato sobre as quais recairá a atividade probatória, observando-se, para 

tanto, as questões controvertidas nos autos. O réu afirma expressamente 

que o negócio jurídico firmado possui legitimidade, tratando-se, portanto, 

de cobrança hígida. Assim, visando demonstrar a manifestação volitiva da 

autora no instrumento contratual (Id n. 5588218) requereu a produção de 

prova pericial grafotécnica. Nesse diapasão, FIXA-SE como controvertido: 

A) existência do negócio jurídico acostado no evento n. 5588218; B) 

análise da veracidade da assinatura encartada no negócio jurídico (Id n. 

5588218) Nesse passo, NOMEIA-SE perito judicial o IPC - Instituto de 

Pericias Cientificas - para a realização de exame grafotécnico da 

assinatura contida no instrumento contratual acostado nesta demanda (Id 

n. 5588218), que servirá escrupulosamente o encargo, 

independentemente de compromisso, devendo apurar o valor efetivamente 

devido. INTIME-SE o Perito Judicial nomeado para apresentar proposta de 

honorários, no prazo de 05 (cinco) dias. Após, em sintonia com a teoria da 

distribuição dinâmica da prova, mormente o interesse do devedor no seu 

resultado, intime-se o réu para o adimplemento dos honorários periciais, 

que deverão ser depositado em juízo no prazo de 10 (dez) dias após a 

intimação para tal fim, sob pena de preclusão. Em seguida, INTIME-SE o 

perito nomeado para informar a data em que iniciará a realização dos 

trabalhos periciais, devendo ser intimadas as partes. Após, o perito 

nomeado deverá entregar o laudo em cartório no prazo de 30 (trinta) dias, 

INTIMEM-SE as partes do referido resultado para se manifestarem, caso 

queiram, consignando o prazo de 10 (dez) dias. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. 

Água Boa/MT, 31 de julho de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001925-75.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ELVES VIEIRA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 2º Vara 

PJE n. 1001925-75.2017.8.11.0021 DECISÃO 1 – Com fundamento no art. 

4º, caput, parágrafo primeiro e art. 10º, I e II da Lei n. 13.340/2016[1], 

DETERMINA-SE a suspensão do feito e do prazo prescricional até o dia 27 

de dezembro de 2018. 2 – Após, ABRA-SE vista dos autos ao exequente 

para que, no prazo de 10 (dez) dias, manifeste quanto ao eventual 

adimplemento ou parcelamento da dívida, visando ao prosseguimento da 

demanda, sob pena de arquivamento. 3 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 31 

de julho de 2018. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito Art. 4o Fica autorizada a concessão de descontos para a 

liquidação, até 27 de dezembro de 2018, de dívidas originárias de 

operações de crédito rural inscritas em dívida ativa da União ou 

encaminhadas para inscrição até 31 de julho de 2018, relativas a 

inadimplência ocorrida até 31 de dezembro de 2017, devendo incidir os 

referidos descontos sobre o valor consolidado, por inscrição em dívida 

ativa da União. § 1o Os descontos de que trata o caput deste artigo, 

independentemente do valor originalmente contratado, serão concedidos 

sobre o valor consolidado da inscrição em dívida ativa da União segundo 

seu enquadramento em uma das faixas de valores indicadas no quadro 

constante do Anexo III desta Lei, devendo primeiro ser aplicado o 

correspondente desconto percentual e, em seguida, o respectivo 

desconto de valor fixo. Art. 10. Para os fins de que tratam os arts. 1o, 2o, 

3o e 4o desta Lei, ficam suspensos a partir da publicação desta Lei até 27 

de dezembro de 2018: I - o encaminhamento para cobrança judicial e as 

execuções e cobranças judiciais em curso, inclusive as conduzidas pela 

Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional e pela Advocacia-Geral da União; 

II - o prazo de prescrição das dívidas.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001451-07.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DA SILVA LARROQUE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIO NAGE HADDAD COUTINHO OAB - MS0010337A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

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 em cumprimento ao r. despacho do MM. juiz , não 

havendo pagamento pela reclamada, promovo a intimação do advogado do 

promovente, para no prazo de 10 (dez) dias , impulsionar o feito, sob pena 

de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010203-77.2016.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ZITO QUINTINO DA SILVA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SARA FERNANDA CESAR DOS SANTOS OAB - MT0019916A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico e dou fé que em cumprimento ao r. despacho do MM. 

juiz , não havendo pagamento pela reclamada, promovo a intimação do 

advogado do promovente, para no prazo de 10 (dez) dias , impulsionar o 

feito, sob pena de arquivamento. ELEONORA BISSOLOTTI Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001152-30.2017.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PHILIPPE WELLINGTON DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMADO JOSE FERREIRA FILHO OAB - MT0022124S (ADVOGADO)

DINALVA RIBEIRO DE SOUSA OAB - GO13340 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ÁGUA 

BOA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA AV. AVENIDA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 293 de 665



JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, ÁGUA 

BOA - MT - CEP: 78635-000 - TELEFONE: (66) 34682298 CERTIDÃO 

Certifico e dou fé que promovo a intimação do advogado(a) do 

promovente, para no prazo de 15 (quinze) dias, dar inicio a fase de 

execução de sentença, sob pena de arquivamento. ELEONORA 

BISSOLOTTI Gestor de Secretaria

Comarca de Alto Araguaia

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 62/2018-DF

O Doutor PIERRO DE FARIA MENDES, Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Alto Araguaia, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais,

 CONSIDERANDO que o servidor Geraldo Batista da Silva Júnior, matrícula 

26035, Distribuidor, Contador e Partidor desta comarca, estará ausente 

por motivos pessoais nos dias 19, 20 e 23/07/2018, sendo que compensa 

rá as horas posteriormente,

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora IZILDINHA APARECIDA DE ALMEIDA CARRILHO, 

matrícula n. 6034, para exercer as funções de Distribuidora n esta 

comarca, durante a ausência do titular, ou seja, nos dias 19, 20 e 

23/07/2018, exercendo todas as atribuições e deveres inerentes ao 

desempenho do cargo.

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

Alto Araguaia-MT, 18 de julho de 2018.

Pierro de Faria Mendes

 Juiz de Direito e Diretor do Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 73692 Nr: 2589-63.2016.811.0020

 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: GABRIEL GOUVEIA DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO MARZOCHI, MARIA APARECIDA DA 

SILVA MARZOCHI, SADI ROQUE VISNHIESKI, LEDIR FRANCISCA MENZEM 

VISNHIESKI, MARIA ALESSANDRA SILVÉRIO, PAULO ALESSANDRO 

SILVÉRIO, CARLOS EDUARDO SILVÉRIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELI CARLA DE ALMEIDA 

EVANGELISTA - OAB:11763

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Diante da informação do endereço atualizado dos requeridos em Ref. 40, 

proceda-se a citação dos mesmos, cumprindo integralmente a decisão de 

Ref. 10.

Ato contínuo, atualize-se o polo passivo da presente demanda no sistema 

Apolo.

Às providências.

Alto Araguaia–MT, 03 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 97501 Nr: 3075-77.2018.811.0020

 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: JUSCILAINE ALVES RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINA CAROLINE DE OLIVERA 

RESENDE - OAB:16062

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de Alvará Judicial para Realização de Evento Festivo 

na cidade de Alto Araguaia – MT, dê-se vista dos autos ao Ministério 

Público Estadual para manifestação.

Às providencias.

 Alto Araguaia – MT, 03 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 84456 Nr: 3821-76.2017.811.0020

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: YSC, FABRICIA DE ARAÚJO SOARES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MORAES CARLONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12.624/MT, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA CAROLINE DE 

OLIVEIRA RESENDE - OAB:16.062/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação proposta por Y. S. C., representada por sua genitora 

Fabrícia de Araújo soares, em face de Paulo Moraes Carloni.

Em Ref. 44 a parte autora manifestou pela desistência da ação.

Isto posto, julgo EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fulcro 

no art. 485, VIII, c, do Novo Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a presente, arquive-se com as baixas e anotações 

de estilo.

Às providencias.

 Alto Araguaia–MT, 03 de agosto de 2018.

Ivan Lúcio Amarante

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ivan Lúcio Amarante

 Cod. Proc.: 89534 Nr: 5957-46.2017.811.0020

 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: JOSÉ MANOEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA RODRIGUES SILVA, MUNICIPIO DE 

ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATHIANA MAYRA TORCHIA 

FRANCO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Deste modo, diante dos fatos e fundamentos mencionados, INDEFIRO o 

pedido de tutela requerido para a internação compulsória da Requerida; 

contudo, acolho a manifestação Ministerial e DETERMINO:

 I – Requisite ao Poder Público Municipal via Secretaria de Saúde e 

Secretaria de Ação Social, para que ofertem tratamento através de 

programas CAPS ou congêneres, bem como ofertem tratamento de saúde 

e/ou acompanhamento médico a Requerida, DEVENDO informar 

detalhadamente este Juízo dos procedimentos realizados/ofertados no 

prazo de 30 (trinta) dias.

Cite-se a Requerida para, se desejando, apresentar contestação, no 

prazo legal.

 Realizada a citação, e ultrapassado o prazo sem manifestação, tornem os 

autos conclusos para deliberação.

Apresentada contestação, dê-se vistas a DPE, pelo prazo legal.

 Ciência a DPE e ao MPE.

 Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário.

 Às providências.

Alto Araguaia - MT, 03 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
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 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:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$ 25,00 (vinte e 

cinco reais) 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 acessar 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.: 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:

 Fica Vossa Senhoria, intimado para no prazo 05 (cinco) dias, providenciar 

o pagamento da diligência do oficial de justiça no valor de R$: 25,00 (vinte 

e cinco reais), 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 acessar 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.: 83755 Nr: 3378-28.2017.811.0020

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

 PARTE AUTORA: LADN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARDEL MENDONÇA SANTANA - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código n.° 83755

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

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 51303 Nr: 495-84.2012.811.0020

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SINDICATO DOS TRABALHADORES RODOVIÁRIOS 

AUTÔN. DO EST. DE MT - SINDICAM-MT, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALL- AMÉRICA LATINA LOGÍSTICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Silvio Marinho do Nascimento - 

OAB:6304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CÂNDIDO DA SILVA 

DINAMARCO - OAB:SP- 102.090, MAURÍCIO GIANNIO - OAB:SP- 

172514

 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, impulsionar o 

processo requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 03 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 58499 Nr: 1280-75.2014.811.0020

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IANA PAULA BARBOSA TORRES RAINHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO MÁRCIO DA SILVA RAINHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDO GONÇALVES - 

OAB:2022/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

- OAB:5177-B/MT, KATIUSSUANE FERREIRA DE SOUZA - 

OAB:MT/13.244-A

 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, impulsionar o 

processo requerendo o que entender de direito.

Alto Araguaia - MT, 03 de agosto de 2018.

Igor Cavalcante de Souza

Gestor Judiciário

Mat. 13494

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 80805 Nr: 1743-12.2017.811.0020

 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: JACSON MARLON NIEDERMEIER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, ENERGISA 

MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 2 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 79944 Nr: 1194-02.2017.811.0020

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENIR CÂNDIDA DE JESUS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO HAGEMEIER ROCHA - ESPÓLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LÉIA PAULA APARECIDA 

CLAUDIO - OAB:15.120-B/MT, LEOPOLDO FERNANDES DA SILVA 

LOPES - OAB:9983

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Vistos.

1. Compulsando os autos, verifico que a inventariante, mesmo 

devidamente intimada, não recolheu as custas complementares, conforme 

determinado na decisão de ref. 04.

2. Assim, INTIME-SE a inventariante pessoalmente, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob 

pena de remoção (art. 622, II, do CPC).

3. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76542 Nr: 4441-25.2016.811.0020

 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: RODRIGO MANZALE DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO DE MACEDO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - 

OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta), para que, em 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito sem resolução do mérito, forte no art. 

485, III e § 1º do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66169 Nr: 2401-07.2015.811.0020

 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: EDMILSON BARRETO NOGUEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 "É que, com a devida vênia aos entendimentos contrários e sem 

desmerecer o trabalho médico e ser desenvolvido pelo expert, talvez não 

haja na atual processualística pátria, exame mais rotineiro e relativamente 

simples do que aqueles destinados à aferição do grau de invalidez de 

vítima de acidente de trânsito para o recebimento do seguro obrigatório 

(DPVAT), nos termos da Lei nº 6.194/74". (RAI 86.238/2010 pela Relatora 

Dra. Marilsen Andrade Adário, em 24/11/2010)."RECURSO DE AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO - 

DPVAT - REDUÇÃO DO VALOR DOS HONORÁRIOS PERICIAIS - 

POSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Para a 

fixação da verba honorária do perito deve se observar, precipuamente, a 

complexidade do trabalho a ser desenvolvido, o tempo de execução, a 

natureza e o valor da causa, não podendo ser olvidado o princípio da 

moderação. In casu, em atenção ao princípio da razoabilidade, levando em 

conta a pouca complexidade do trabalho do Perito, o valor arbitrado pelo 

julgador da instância de piso mostra-se excessivo e deve ser reduzido." 

(TJMT - RAI nº 63.431/2011, 2ª Câm. Cív. Rela. Desa. Clarice Claudino da 

Silva, j. 14/9/2011)."AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE COBRANÇA – 

SEGURO OBRIGATÓRIO - DPVAT - PERÍCIA MÉDICA - REMUNERAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTOS A SEGURADORA - VALOR 

EXCESSIVO - REDUÇÃO - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O valor 

dos honorários periciais comporta redução, se restou fixado em quantia 

não condizente com a complexidade na elaboração do trabalho a ser 

realizado pelo perito." (TJMT - RAI nº 29.270/2011, 1ª Câm. Cív. Rel. Des. 

Guiomar Teodoro Borges, j. 14/6/2011)"AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

AÇÃO SUMÁRIA DE COBRANÇA DE SEGURO DPVAT - DESIGNAÇÃO DE 

PERÍCIA, A PEDIDO DO AGRAVANTE PARA AFERIÇÃO DO GRAU DE 

INVALIDEZ - PROPOSTA DE HONORÁRIOS NO VALOR DE R$ 2.500,00 - 

INTIMAÇÃO DO RÉU/SOLICITANTE PARA O DEPÓSITO DA VERBA – 

IRRESIGNAÇÃO RECURSAL - PLEITEADA REDUÇÃO DO IMPORTE - 

ACOLHIMENTO - EXORBITÂNCIA - REDUÇÃO PARA QUANTUM 

RAZOÁVEL E PROPORCIONAL AOS SERVIÇOS TÉCNICOS A

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 64650 Nr: 1736-88.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA URSULINA BORGES REZENDE, LURDEMAR 

BORGES RESENDE, LEIDIOMAR BORGES RESENDE, WAGNER BORGES 

RESENDE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FERNANDO RODRIGUES DE FREITAS, MOACIR 

ALVES DE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO SILVA DE CAZAES - 

OAB:20781

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta), para que, em 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito sem resolução do mérito, forte no art. 

485, III e § 1º do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66155 Nr: 2389-90.2015.811.0020

 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: VALDEMAR MARQUES VILELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NELCI ANDREA DOS SANTOS 

ANDREOTTI - OAB:12.847/MT

 4. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais para o recebimento de eventual 

indenização do seguro DPVAT. 6. Assim sendo, e para solução do mérito 

da causa, entendo necessária a produção de prova pericial. Para tanto, 

NOMEIO perito(a) judicial, independentemente de compromisso (art. 466 do 

CPC/2015), o(a) Dr(a) ZAIDA MARIA DAVID DE REZENDE, devendo ser 

intimada desta nomeação para conhecimento e realização da perícia 

médica necessária. 7. INTIMEM-SE as partes para fins e prazos do § 1º, 

incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015. 8. Tratando-se, a meu ver, de 

perícia simples, cujo tempo exigido para realização é rápido, pois, se trata 

apenas de determinar, mediante exames físicos, se a parte Requerente 

sofre de invalidez permanente e qual o grau dessa invalidez, com vistas 

ao recebimento da indenização do seguro obrigatório - DPVAT, nos termos 

da Lei nº. 6.194/74, entendo que os honorários não podem ser 

excessivos, de acordo com o entendimento do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, in verbis:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65609 Nr: 2150-86.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIGIA MARCELA LUCAS BOTA – ME , LÍGIA 

MARCELA LUCAS BOTA, ROGÉRIO GARCIA CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco Paulo Galera Mari - 

OAB:3056-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta), para que, em 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito sem resolução do mérito, forte no art. 

485, III e § 1º do CPC/2015.
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 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 62604 Nr: 732-16.2015.811.0020

 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: COOP. DE CRÉD.DE LIVRE ADMISSÃO DE ASSOC. DO 

SUL DE MT. LTDA- SICREDI SUL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GARCIA CELESTINO – ME , FABIANO 

FERNANDES LACERDA, ROGÉRIO GARCIA CELESTINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KASSIO BARBOSA DA SILVA - 

OAB:15562, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ GERVÁSIO DE FREITAS 

NETO - OAB:20129/O

 Vistos.

1. Tendo em mira a Semana Nacional da Conciliação, DESIGNO audiência 

de conciliação para o dia 05 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, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 65254 Nr: 2022-66.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA - MT., 

PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE ALTO ARAGUAIA-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSTRUTORA MESQUITA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVIO JOSÉ DE CASTRO MAIA 

NETO - OAB:15.226/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, via DJE, a fim de que promova o 

prosseguimento do feito, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

aplicação do § 1º, do artigo 485, do CPC/2015.

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 71808 Nr: 1448-09.2016.811.0020

 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: VITALINA RODRIGUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUQUE DIAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO CARVALHO DE SOUZA - 

OAB:19198/O, RAFAEL WALDSCHMIDT MAIA - OAB:16887

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta), para que, em 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito sem resolução do mérito, forte no art. 

485, III e § 1º do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66795 Nr: 2631-49.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Venturini & Cia Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celia A. A. Rezende

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VITOR MUSA GONÇALVES - 

OAB:17.747/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. INTIME-SE a parte autora, pessoalmente (por carta), para que, em 5 

(cinco) dias, manifeste interesse no prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção e arquivamento do feito sem resolução do mérito, forte no art. 

485, III e § 1º do CPC/2015.

 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66168 Nr: 2400-22.2015.811.0020

 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: SERAFIM ALMEIDA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

DPVAT, pela qual SERAFIM ALMEIDA DA SILVA requer a condenação do 

SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – S/A, no 

pagamento da indenização do seguro DPVAT. 2. Dessa forma, nos termos 

do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil de 2015, 

fundamento este saneador. 3. É cediço que, dentro da metodologia do 

trinômio processual (pressupostos processuais – condições da ação – 

mérito da causa), referidas matérias podem ser analisadas de ofício e a 

qualquer grau e tempo de jurisdição ordinária, não se incidindo preclusão 

pro judicato (RSTJ 54/129), i.e., podem ser apreciadas na sentença. 

Também, dentro desta óptica processual, é crível o saneador difuso, i.e., 

realizado a posteriori do momento indicado no artigo vestibular alhures, 

face ausência da já citada preclusão. 4. Com efeito, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido os requisitos legais para o 

recebimento de eventual indenização do seguro DPVAT. 6. Assim sendo, 

e para solução do mérito da causa, entendo necessária a produção de 

prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) ZAIDA MARIA DAVID DE 

REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária. 7. INTIMEM-SE as partes para 

fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015. 8. 

Tratando-se, a meu ver, de perícia simples, cujo tempo exigido para 

realização é rápido, pois, se trata apenas de determinar, mediante exames 

físicos, se a parte Requerente sofre de invalidez permanente e qual o grau 

dessa invalidez, com vistas ao recebimento da indenização do seguro 

obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei nº. 6.194/74, entendo que os 

honorários não podem ser excessivos, de acordo com o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66158 Nr: 2391-60.2015.811.0020

 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: ELISREGINA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

DPVAT, pela qual ELIS REGINA PEREIRA DE SOUZA requer a condenação 

do SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – S/A, no 

pagamento da indenização do seguro DPVAT. 2. Dessa forma, nos termos 
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do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil de 2015, 

fundamento este saneador. 3. É cediço que, dentro da metodologia do 

trinômio processual (pressupostos processuais – condições da ação – 

mérito da causa), referidas matérias podem ser analisadas de ofício e a 

qualquer grau e tempo de jurisdição ordinária, não se incidindo preclusão 

pro judicato (RSTJ 54/129), i.e., podem ser apreciadas na sentença. 

Também, dentro desta óptica processual, é crível o saneador difuso, i.e., 

realizado a posteriori do momento indicado no artigo vestibular alhures, 

face ausência da já citada preclusão. 4. Com efeito, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido os requisitos legais para o 

recebimento de eventual indenização do seguro DPVAT. 6. Assim sendo, 

e para solução do mérito da causa, entendo necessária a produção de 

prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) ZAIDA MARIA DAVID DE 

REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária. 7. INTIMEM-SE as partes para 

fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015. 8. 

Tratando-se, a meu ver, de perícia simples, cujo tempo exigido para 

realização é rápido, pois, se trata apenas de determinar, mediante exames 

físicos, se a parte Requerente sofre de invalidez permanente e qual o grau 

dessa invalidez, com vistas ao recebimento da indenização do seguro 

obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei nº. 6.194/74, entendo que os 

honorários não podem ser excessivos, de acordo com o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 66157 Nr: 2390-75.2015.811.0020

 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: RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON DA SILVA LIMA - 

OAB:19558

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:6611

 Vistos. 1. Trata-se de Ação de Cobrança de Indenização de Seguro 

DPVAT, pela qual RAFAEL PEREIRA DOS SANTOS requer a condenação 

do SEGURADORA LÍDER DE CONSÓRCIOS DO SEGURO DPVAT – S/A, no 

pagamento da indenização do seguro DPVAT. 2. Dessa forma, nos termos 

do art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil de 2015, 

fundamento este saneador. 3. É cediço que, dentro da metodologia do 

trinômio processual (pressupostos processuais – condições da ação – 

mérito da causa), referidas matérias podem ser analisadas de ofício e a 

qualquer grau e tempo de jurisdição ordinária, não se incidindo preclusão 

pro judicato (RSTJ 54/129), i.e., podem ser apreciadas na sentença. 

Também, dentro desta óptica processual, é crível o saneador difuso, i.e., 

realizado a posteriori do momento indicado no artigo vestibular alhures, 

face ausência da já citada preclusão. 4. Com efeito, DECLARO O FEITO 

SANEADO, fixando como ponto controvertido os requisitos legais para o 

recebimento de eventual indenização do seguro DPVAT. 6. Assim sendo, 

e para solução do mérito da causa, entendo necessária a produção de 

prova pericial. Para tanto, NOMEIO perito(a) judicial, independentemente de 

compromisso (art. 466 do CPC/2015), o(a) Dr(a) ZAIDA MARIA DAVID DE 

REZENDE, devendo ser intimada desta nomeação para conhecimento e 

realização da perícia médica necessária. 7. INTIMEM-SE as partes para 

fins e prazos do § 1º, incisos I, II e III, do artigo 465 do CPC/2015. 8. 

Tratando-se, a meu ver, de perícia simples, cujo tempo exigido para 

realização é rápido, pois, se trata apenas de determinar, mediante exames 

físicos, se a parte Requerente sofre de invalidez permanente e qual o grau 

dessa invalidez, com vistas ao recebimento da indenização do seguro 

obrigatório - DPVAT, nos termos da Lei nº. 6.194/74, entendo que os 

honorários não podem ser excessivos, de acordo com o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, in verbis:

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 59881 Nr: 2322-62.2014.811.0020

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SMDMSG, AGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIR OLIVEIRA DA SILVA - 

OAB:15.077-A/MT, JARDEL MENDONÇA SANTANA - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença – Extinção pelo pagamento

Vistos.

1. Trata-se de ação satisfativa aviada pela parte exequente com 

supedâneo em título executivo prescrito em lei, sendo que o feito tramitou 

regularmente conforme preceitos da legislação de regência, entrementes, 

derradeiramente, há informação nos autos de que a parte executada 

adimpliu o débito vergastado.

2. Eis o relato do necessário.

 3. Fundamento e DECIDO.

4. Primeiramente, mister discorrer que a atividade jurisdicional, via de 

regra, é acessória, secundária e instrumental, imprescindindo de livre e 

prévia provocação da parte interessada (art. 2º, CPC/2015), dessarte, não 

mais sendo útil, adequada e necessária a atuação do Poder Judiciário face 

adimplemento do débito, imperioso é extinguir o feito.

DISPOSITIVO.

5. Pelo exposto, forte na disposição estanque no inciso I do artigo 924, II, 

do CPC/2015, JULGO EXTINTA a presente execução.

6. Sem custas e honorários.

7. PUBLIQUE-SE esta decisum uma única vez no DJE e, certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC.

 8. P. R. I. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 76168 Nr: 4183-15.2016.811.0020

 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: AFONSO MACHADO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ZAIDONIR REZENDE ARAÚJO - 

OAB:18606/A

 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 14h30. 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, 

3 de agosto de 2018.PIERRO DE FARIA MENDESJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 85302 Nr: 4253-95.2017.811.0020

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ROGERIO RODRIGUES E SILVA, GISELLI 

ROSA LEITE RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETH DOMINGOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYANA AZZULIN CURI - 

OAB:13.963-A/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 298 de 665



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO RODRIGUES RIBEIRO - 

OAB:41170

 Sentença Homologatória

Vistos.

1. Trata-se de pedido de homologação de acordo realizado pelas partes 

na ref. 52.

2. É o sucinto relato do necessário.

 3. Fundamento e Decido.

4. Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade.

5. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes no bojo dos autos, 

bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e atendendo-se ainda 

ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para que produza os 

devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas partes, 

HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação efeito de 

sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito.

6. Se não houver acordo expresso sobre o tema, CONDENO as partes ao 

pagamento pro rata de custas e despesas processuais ut artigo 90, § 2º 

do CPC/2015, salvo se previa e expressamente já lhes deferido as 

benesses da Lei 1.060/50 ou incidente a regra de isenção da Lei Estadual 

7.603/2001 e/ou outra disposta em legislação federal de regência.

7. Para efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a 

diligente gestora as comunicações e diligências para materialização das 

cláusulas e termos da autocomposição homologada.

8. TRANSLADE-SE cópia do acordo e desta sentença para os autos 

73400, fazendo-o imediatamente concluso.

9. Dispensada a intimação das partes e/ou patronos (item 5.3.6 e 5.3.7 da 

CNGC).

10. ARQUIVE-SE com as baixas de estilo.

11. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 82012 Nr: 2409-13.2017.811.0020

 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: EDDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA AUGUSTO DE OLIVEIRA 

PLAZA - OAB:19284

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Florêncio de Souza 

- OAB:145230 - MG

 Sentença – Desistência

Vistos.

1. JOÃO PEDRO DIAS RIBEIRO representado por sua genitora EVA DIAS 

DE MORAIS promove Ação Revisional de Alimentos em desfavor de 

ELMAR JOSÉ RIBEIRO, todos 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.

3. Intimada, a parte requerida concordou com o pedido de extinção (ref. 

57).

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 e honorários.

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, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pierro de Faria Mendes

 Cod. Proc.: 96545 Nr: 2671-26.2018.811.0020

 AÇÃO: Alimentos - Provisionais->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VLDOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BIANCA DE OLIVEIRA BORGES - 

OAB:8725/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

1. Verifico que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

CPC/2015, assim como foi observada a determinação posta no artigo 320 

do mesmo diploma legal.

 2. Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 

do CPC/2015, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo 

“codex”, RECEBO a petição inicial.

3. DESIGNO audiência de conciliação ou de mediação para o dia 05 de 

novembro de 2018, às 09h00(MT).

4. CITE(M)-SE o(s) réu(s), com a faculdade do artigo 212, § 2º, do 

CPC/2015, para que compareça(m) à audiência designada, 

acompanhado(s) de advogado, com antecedência mínima de 20 (vinte) 

dias, bem como para apresentar(em) contestação, no prazo previsto no 

artigo 335 do CPC/2015.

5. Havendo desinteresse pelo(s) réu(s) na realização da audiência, 

deverá peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (§5º, art. 334, CPC/2015).

 6. CONSIGNE-SE no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC/2015, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (art. 344, 

CPC/2015), bem como as partes devem estar acompanhadas por seus 

advogados ou defensores públicos (§9º, art. 334, CPC/2015).

7. DEFIRO o pedido de Justiça Gratuita, conforme os termos do art. 98, 

CPC/2015 c/c art. 1º, § 2º, da Lei 5.478/1968.

8. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário.

Alto Araguaia/MT, 3 de agosto de 2018.

PIERRO DE FARIA MENDES

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000101-50.2018.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERYCKA ELENA LUIZ GOMES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIMAR AZEVEDO SELVATICO OAB - MT21282/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000101-50.2018.8.11.0020. REQUERENTE: ERYCKA ELENA LUIZ GOMES 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. 1. DISPENSO o relatório a 

teor do artigo 38 da Lei 9099/95. DECIDO. 2. A parte reclamante requereu 

conforme evento de Num. 13639375 a extinção do feito em razão de não 

ter mais interesse no prosseguimento da demanda. 3. Desnecessária a 

anuência da parte reclamada – Enunciado 90 – FONAJE. 4. Diante do 

acima exposto, nos termos do artigo 485, VIII do CPC, c/c Enunciado nº 90 

– FONAJE, HOMOLOGO a desistência requerida na movimentação Num. 

13639375 e JULGO EXTINTO o presente feito sem julgamento do mérito. 5. 

Sem custas e honorários advocatícios (artigos 54 e 55, da Lei n. 9.099). 6. 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

7. Homologada e transitada em julgado, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 
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providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

Comarca de Barra do Bugres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 87441 Nr: 3227-40.2013.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: TABELIA DO CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÉLIX MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEDJANE ZANDONADI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:MT-713

 Em relação ao recurso de apelação de fls. 530-3, deixa-se de determinar 

o seu processamento porque é manifestamente inadequado questionar 

pronunciamento judicial com transito em julgado através da referida via 

recursal, como já esclarecido às fls. 520/1.Ao deixar de processar o 

recurso sabidamente inadequado para questionar decisão de natureza 

administrativa, não está o Juízo a olvidar o art. 1.010, §3º do NCPC.Pelo 

contrário, está a prestigiar garantias caras de um Estado Democrático de 

Direito, a exemplo da segurança jurídica (CRFB/88, 5º, caput), coisa 

julgada (CRFB/88, 5º, XXXVI) e processo sem dilações indevidas 

(CRFB/88, 5º, LXXVIII) eis que, por certo, não é a via recursal adequada 

para atacar pronunciamento com a certificação de preclusão das vias 

impugnativas (fls. 509/10).Ao fim, o procedimento de inserir tardia e 

propositadamente terceiro no curso da relação processual para o fim de 

invocar nulidade constitui expediente que tergiversa a prestigiada boa fé 

objetiva, notadamente os deveres anexos da venire e tu quoque. No 

mesmo viés é o que se convencionou chamar de nulidade de algibeira 

(STJ – Resp 1.372.802-RJ).A aplicação da ‘teoria dos atos próprios’ 

constitui concreção do princípio da boa-fé objetiva, sintetizada nos 

brocardos latinos tu quoque e venire contra factum proprium, segundo a 

qual ninguém é lícito fazer valer um direito em contradição com a sua 

conduta anterior ou posterior interpretada objetivamente, segundo a lei, os 

bons costumes e a boa-fé .Ciência ao MPE.Intime-se e cumpra-se. Após, 

ARQUIVE-SE imediatamente este feito.Barra do Bugres-MT, 03 de agosto 

2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 135223 Nr: 1693-85.2018.811.0008

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: FÉLIX MARQUES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DO 1º SERVIÇO NOTARIAL E 

REGISTRAL DE BARRA DO BUGRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIX MARQUES DA SILVA - 

OAB:MT-713

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em relação ao Recurso de Apelação de fls. 142-149 - sem ignorar a 

fungibilidade recursal -, apesar de totalmente inadequado ao procedimento 

de natureza administrativa, deixa-se de exercer juízo de admissibilidade 

dada a vedação do art. 1.010, §3º do CPC.Intime-se o apelado para 

contrarrazões via DJe (CPC, 1.010, §1º).Após, remetam os autos ao 

Conselho da Magistratura do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso para apreciação do recurso, com as nossas 

homenagens.Ciência ao MPE.Intime-se e cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 

03 de agosto 2018.João Filho de Almeida PortelaJuiz de Direito e Diretor do 

Foro

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 124531 Nr: 3523-23.2017.811.0008

 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: JJDM, JVMDS, KHMDS, WHMDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSELINA LUCIA DOS SANTOS 

SOUZA - OAB:MT 3493

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, III, “b”, do Código de Processo 

Civil, passando a fazer parte integrante da presente sentença, o acordo 

formulado pelas partes de fls. 34.Sem custas, eis que foi concedida a 

gratuidade da justiça.Após tudo cumprido e devidamente certificado, 

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

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 38523 Nr: 902-34.2009.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA DE BRITO

 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.

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, os cálculos 

apresentados pelo exequente às fls. 203 dos autos sobre o valor a 

receber dos atrasados e honorários advocatícios.

EXPEÇAM-SE ofícios requisitórios de pequeno valor (RPV’s) ou 

PRECATÓRIO, nos moldes do cálculo homologado, no valor total de R$ 

69.260,66 (sessenta e nove mil duzentos e sessenta reais e sessenta e 

seis centavos), e os respectivos alvarás para levantamento dos valores.

Oportunamente, conclusos para sentença de extinção.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 116591 Nr: 5734-66.2016.811.0008

 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: CICERO VICENTE TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO 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:

 Vistos etc.

INTIME-SE o autor para manifestar sobre a proposta do INSS de fl. 90, no 

prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 103540 Nr: 3816-61.2015.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: MAXICASE MAQUINAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LÁZARA MARIA NOGUEIRA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VIVIANE ANNE DIAVAN - 

OAB:6661/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 Trata-se de Execução de Título Extrajudicial com pedido de 

HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO, proposta por MAXICASE MAQUINAS LTDA 

em desfavor de LÁZARA MARIA NOGUEIRA GOMES, todos qualificados 

nos autos.

 Às folhas 51/54 as partes peticionaram informando que compuseram 

amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo entabulado.

 É o relato do necessário.

 FUNDAMENTO E DECIDO.

 Analisando os autos, verifico que ambas as partes são capazes, estão 

bem representadas e os direitos aqui discutidos são disponíveis, razão 
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pela qual, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, 

HOMOLOGO o referido acordo, cujas cláusulas e condições passam a 

fazer parte integrante desta decisão.

 Havendo pedido expressamente neste sentido, nos termos do artigo 922, 

caput, do CPC, SUSPENDO o presente feito até a comunicação acerca do 

integral cumprimento do acordo.

 Acaso decorrido o prazo sem que haja a comunicação sobre o 

cumprimento integral do acordo, independentemente de novo despacho, 

INTIME-SE a exequente para manifestar, no prazo de quinze (15) dias, 

consignando que o silêncio valerá pela presunção de pagamento com a 

consequente extinção da presente execução.

 EXPEÇA-SE alvará para levantamento dos valores em favor da 

exequente, nos termos do acordo.

 Defiro o desentranhamento do cheque conforme requerido às folhas 58.

 Custas, se houver, nos termos do acordo.

 Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 93275 Nr: 3122-29.2014.811.0008

 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: CLEONICE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18219/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Trata-se de ação proposta pela Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso em favor de BENEDITA VITÓRIA DA SILVA GAMA, menor 

impúbere, representada por seus genitores Lourival dos Santos Game e 

Cleonice Maria da Silva, em desfavor do Município de Barra do Bugres.De 

acordo com os fatos narrados na inicial, o menor atualmente com 04 

(quatro) anos de idade, necessita de tratamento médico indicado.É a 

síntese do necessário.Decido. (...) Conforme se vê, não se trata, 

simplesmente, de ação envolvendo a presença de incapaz, mas de menor 

que deve receber um tratamento especial do Estatuto da Criança e 

Adolescente que é lex specialis e deve prevalecer sobre a regra geral de 

competência das Varas de Fazenda Pública.De mais a mais, não se pode 

olvidar que, regra geral, nas ações de saúde, onde menores de idade são 

autores, há situações de risco imanente o que faz com que haja ainda a 

incidência do artigo 148 do ECA. Logo, DECLINO DA COMPETÊNCIA do 

julgamento do presente processo para a Vara da Infância e Juventude da 

presente Comarca, pra onde deverá ser remetido, com as homenagens 

deste juízo, devendo ser procedida com as baixas necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 30350 Nr: 2031-45.2007.811.0008

 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: ADINEIA SANTOS SOUZA, AROLDO SANTOS SOUSA, 

LUCAS SANTOS SOUSA, ALAN FERNANDO SANTOS SOUSA, ADINAEL 

SANTOS SOUZA, AGENILDES SOUZA SENA, ALEXANDRO SANTOS 

SOUSA, MATEUS SANTOS SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:MT 8.075, BIANCA REIS CARMONA - OAB:15156

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Cumprimento de Sentença intentada por ADINEIA SANTOS 

SOUZA e OUTROS em face de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos.

Recebida a execução às folhas 141, determinou-se a intimação do 

executado para, querendo, impugnar.

Às folhas 143, compareceu a Autarquia executada informando o óbito da 

autora, pugnando pela suspensão do feito para regularização do polo 

ativo.

A parte autora providenciou a habilitação dos herdeiros às folhas 150/177.

Habilitação deferida às folhas 179/180.

Intimada, a Autarquia manteve-se silente (fls.184).

A exequente manifestou pela expedição do RPV (fls.186).

É, em síntese, relatório do necessário.

 Decido.

 Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença para que produza os seus 

respectivos efeitos jurídicos os cálculos referente ao valor exequendo, 

apresentados às folhas 139/140, e EXTINGO O PROCESSO, nos termos 

dos artigos 487, inciso III, “b” e 490, c/c no artigo 924, II, ambos do CPC.

 Após o trânsito em julgado da presente decisão, devidamente 

CERTIFICADO, REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do 

Excelentíssimo Presidente do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, 

artigo 910, § 1º e art. 100, § 1º e § 2º, da CF).

ATENTE-SE a secretaria para os valores apresentados na planilha de 

folhas 139/140, para expedição do RPV.

Após o cumprimento integral da presente sentença, com a expedição dos 

alvarás ao credor, ARQUIVE-SE, procedendo com as baixas e anotações 

necessárias.

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

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 101874 Nr: 2837-02.2015.811.0008

 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: JOSIANE SANTA ROSA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17550/O, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

HOMOLOGO para que produza os seus respectivos efeitos jurídicos os 

cálculos referentes ao valor exequendo, apresentados pela Autarquia 

requerida às folhas 87/86.

 REQUISITE-SE o pagamento, por intermédio do Excelentíssimo Presidente 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região (CPC, artigo 910, § 1º e art. 100, 

§ 1º e § 2º, da CF).

 DETERMINO ainda, a expedição de ofício à GERÊNCIA EXECUTIVA DO 

INSS (EADJ/APSDJ), para que proceda a IMPLANTAÇÃO do benefício no 

prazo máximo de 15 (quinze) dias, nos termos da sentença de folhas 

83/84.

 Atente-se a secretaria para que o ofício seja instruído com toda a 

documentação necessária para a implantação, conforme informado pela 

autora às folhas 89v.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 100277 Nr: 1828-05.2015.811.0008

 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: VANIA REGINA DOMINGAS DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE DE ALMEIDA ARAÚJO - 

OAB:19362

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido, para condenar o réu a 

pagar ao autor Benefício Assistencial devido às Pessoas Portadoras de 

Deficiência, no valor de um salário mínimo, nos termos do art. 203, V, da 

Constituição da República, o qual é devido desde a data do requerimento 

administrativo (27/04/2009 - fls.17). Por consequência, JULGO EXTINTO o 

processo com resolução do mérito, com esteio no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil.Considerando a natureza alimentar do Benefício 

Previdenciário (art. 100, § 1º 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 do Benefício em questão, 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, 
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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. Intime-se. 

Cumpra-se.Barra do Bugres – (MT), 06 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140181 Nr: 4678-27.2018.811.0008

 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: ELTA APARECIDA RAMOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): 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:

 Vistos, etc.Trata-se de Ação Previdenciária de Benefício Assistencial ao 

Portador de Deficiência c/c Tutela Antecipada proposta por ELTA 

APARECIDA RAMOS, em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, asseverando, em síntese, que é incapacitada para o 

trabalho em decorrência da enfermidade que possui, Epilepsia e outros 

transtornos dissociativos (de conversão) CID 10 G40.9 e F44.8. Alega 

preencher todos os requisitos que autorizam a concessão do benefício. 

Assim, requer em sede de tutela antecipada que o INSS implante o 

benefício.Anexou os documentos de fls. 15/27.É o relatório. 

DECIDO.RECEBO a petição inicial devidamente preenchido os requisitos 

dos artigos 319 e 320 do CPC. DEFIRO o pedido da justiça gratuita (art. 98, 

CPC e art. 468, CNGC), que poderá ser revogado a qualquer tempo, caso 

verificado as hipóteses legais.Pois bem..Por fim, não se pode esquecer 

que, como estamos em sede de antecipação de tutela, não há vedação 

para a sua análise posterior quando do retorno dos laudos e perícias 

necessárias ao deferimento do benefício, para não correr-se o risco de 

uma decisão precipitada e injusta, motivo pelo qual, por ora, INDEFIRO a 

tutela de urgência.Assim, DETERMINO, a fim de melhor elucidação dos 

fatos, a realização do Estudo Socioeconômico pelo (a) Assistente Social 

credenciado (a), na residência da parte autora, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 139952 Nr: 4535-38.2018.811.0008

 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: PLENA COMERCIAL LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANSAL PET LTDA, Adriana Fernandes do 

Nascimento Sansão, RODRIGO SANSÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CÉSAR DE OLIVEIRA - 

OAB:8312

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 RECEBO a inicial com os requisitos preenchidos dos artigos 319 e 320, 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 o requerido, com antecedência de pelo 

menos 20 (vinte) dias, para que compareçam à audiência, acompanhados 

de advogado, informando-lhes que, o não comparecimento injustificado à 

audiência é considerado ato atentatório à dignidade da justiça, cuja 

ausência será sancionada com multa de até dois por cento da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa, revertida em favor do Estado 

ou da União (art. 334, § 8º, do CPC).

 Para que a audiência de conciliação ou mediação não seja realizada, 

ambas as partes deverão manifestar, expressamente, desinteresse na 

composição consensual (art. 334, § 4º, inc. I do CPC).

Ressalte-se que, as partes poderão constituir procuradores com poderes 

específicos para transigir (art. 334, § 10, do CPC).

Com as comunicações feitas, encaminhem-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos – CEJUSC.

Não havendo conciliação, o requerido deverá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias a partir do primeiro dia útil da realização do ato 

(art. 335, I, do CPC), consignando-se que, o não oferecimento da 

contestação fará incidir os efeitos da revelia (art. 344, do CPC).

Havendo na contestação qualquer das matérias elencadas no artigo 350, 

do CPC, INTIME-SE a parte autora para replicar em 15 (quinze) dias.

Caso a audiência de mediação restar exitosa, tornem-me os autos 

conclusos.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 06 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140123 Nr: 4646-22.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LJSFDG, HVSFDG, TKDSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERFDG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DIANTE DO EXPOSTO, pelas razões motivadas, com amparo no artigo 55 

c/c artigo 59 do Código de Processo Civil, DECLINO DA COMPETÊNCIA 

para o julgamento do presente processo ao Juízo da 2ª Vara Cível desta 

Comarca.Por conseguinte, REMETAM-SE, com as homenagens deste juízo, 

os autos ao Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca, por dependência aos 

autos nº 4645-37.2018.811.0008 Código 140122, por ser aquele o Juízo 

prevento para julgamento deste feito.Proceda-se com as baixas 

necessárias.INTIME-SE. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Barra do 

Bugres/MT, 06 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 140119 Nr: 4642-82.2018.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PHFS, MFFO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PUBLICA -MT. - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Compulsando os autos, constata-se erro material no cálculo das 

prestações, uma vez que o acordo firmado previu o valor equivalente a 

44,24% do salário mínimo.

 Assim, FACULTO à parte autora promover a emenda da inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, a fim de que regularize a causa de pedir e o pedido, 

adequando-os ao correto valor das prestações vencidas, consoante o 

acordo homologado entre as partes que estipulou a quantia devida a titulo 

de alimentos, cumulativamente, apresente tabela de cálculos atualizada 

com os valores corretos. INTIME-SE, sob pena de indeferimento (art. 321, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil).

 Após a emenda da inicial ou o transcurso do prazo, tornem-me os autos 

conclusos.

APENSE estes autos ao processo nº 4641-97.2018.811.0008, código 

140118.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Barra do Bugres - MT, 03 de agosto de 2018.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 27014 Nr: 197-07.2007.811.0008

 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: M. DOS SANTOS FIRMINO
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMERCIO E REPRESENTAÇÕES BORNHOLDT 

LTDA, MAURO RISSATO GARBIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADIVINA DA SILVA OLIVEIRA 

SANTOS - OAB:MT-11.209-B, PEDRO ROSA NETO - OAB:OAB/MT 9823

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDMAR DE JESUS RODRIGUES 

- OAB:10438/MT

 AUTORIZA-SE o parcelamento em 06(seis) prestações iguais e 

sucessivas no valor de R$ 1.274,30 (mil e duzentos e setenta e quatro 

reais e trinta centavos), vencendo a primeira no dia 20/agosto/2018 e as 

outras no mesmo dia dos meses subsequentes.Comunique-se ao 

Departamento de Controle e Arrecadação.Intime-se via DJe.Informado 

pagamento da primeira parcela, determina-se a imediata suspensão do 

protesto.Havendo descumprimento, providencie ao registro de protesto 

pelo valor inadimplido, observando as determinações do Provimento 

12/2017-CGJ, especificadamente o seu art. 8º.Certificado o pagamento 

integral, providencie ao cancelamento definitivo do protesto e, em seguida, 

ARQUIVE-SE.Expeça-se o necessário.Cumpridas as determinações 

Provimento 12/2017-CGJ, ao ARQUIVO.Barra do Bugres-MT, 03 de agosto 

de 2018. João Filho de Almeida Portela Juiz de Direito e Diretor do Foro

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140154 Nr: 4664-43.2018.811.0008

 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: SMB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KHCDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BEATRYS CASTANHEIRA - 

OAB:22.874-MT, SANDRA JANE SCOTTI - OAB:15.152

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Trata-se de AÇÃO DE GUARDA UNILATERAL com PEDIDO DE GUARDA 

PROVISÓRIA EM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por Sebastiana Maria 

Benedita, no interesse do menor Adrian de Castro Benedito da Silva, em 

face de Katiane Henrique Castro da Silva (qualificados nos autos).

2. Na inicial juntou os documentos necessários, alegando, em síntese, que, 

a autora é avó paterna do menor e a requerida é genitora do infante. 

Ademais, a requerente sustenta que cuida do menor desde os 7 (sete) 

meses de vida, pois o genitor do menor veio a óbito, oportunidade em que 

solicitou ajuda ao Conselho Tutelar pleiteando a guarda do neto para 

regularizar a documentação do Benefício de Pensão por Morte, tendo o 

Conselho Tutelar entrado em contato com a genitora do infante, a qual 

informou não possuir interesse em requerer a guarda da criança.

 3. Diante do exposto, a autora ingressou com a presente demanda, 

objetivando regularizar a situação, passando a exercer a guarda jurídica 

de seu neto.

 4. Vieram-me os autos conclusos.

É o relato. Decido.

5. De proêmio, destaco que se deve procurar sempre a solução que 

melhor corresponda os interesses dos menores, embora a concepção 

acerca do que seja esse melhor interesse esteja longe de ser algo 

estanque e objetivo, ou seja, esse melhor interesse deve ser focalizado 

nos mais diversos aspectos capazes de influenciar no desenvolvimento 

da criança e do adolescente, no seu futuro, na sua felicidade e no seu 

equilíbrio.

 6. O art. 33, do Estatuto da Criança e do Adolescente, leciona que, a 

guarda destina-se a regularizar a posse de fato do menor, quando seu 

detentor obriga-se quanto à prestação de assistência material, moral e 

educacional da criança, além de que a guarda poderá ser deferida 

liminarmente, e, em casos excepcionais, quando fora da tutela e da 

adoção, para atender a situações peculiares ao suprir a falta eventual dos 

pais ou responsáveis.

 7. Desta forma, em situações excepcionais, poderá ser deferida a guarda 

fora dessas hipóteses, "para atender a situações peculiares ou suprir a 

falta eventual dos pais ou responsável" (§2º - Lei 8.069/90), inclusive para 

efeito de aquisição formal da condição de dependente, também sob o 

aspecto previdenciário (§3º - Lei 8.069/90).

8. Nesse sentido, trago à baila o seguinte julgado:

APELAÇÃO CÍVEL. GUARDA DE MENOR. AVÓ MATERNA. ALTERAÇÃO. 

DESCABIMENTO. MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA. AMPAROS AFETIVO, 

MORAL E MATERIAL. PROVA. SUFICIÊNCIA. MANUTENÇÃO SENTENÇA. 

IMPROVIMENTO DO RECURSO. 1. A guarda de crianças e adolescentes 

tem previsão legal e, desde que preservado o interesse do infante ou do 

adolescente, há de ser deferida para regularizar a posse e para atender a 

situações peculiares, devendo-se ressaltar que embora a guarda caiba, 

em princípio, aos pais, a legislação vigente não excluiu a possibilidade de 

ser atribuída a outras pessoas em melhores condições de exercê-la, se 

assim o exigirem as circunstâncias fáticas, de modo a serem preservados 

os interesses do menor. 2. Comprovado que a apelada apresenta 

condições materiais e emocionais favoráveis para cuidar da infante, em 

detrimento das condições paternas, entendo que a guarda deferida pelo 

Juízo de origem, deve ser mantida. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 

00026880920138050213, Relator: Moacyr Montenegro Souto, Terceira 

Câmara Cível, Data de Publicação: 14/09/2016)

9. Assim, em consonância com o dispositivo mencionado acima, tenho que 

o deferimento da tutela antecipada é a medida que se cabe, posto que visa 

resguardar os direitos e interesses do menor em tela.

 10. Posto isto, DEFIRO a liminar pretendida, e concedo a guarda provisória 

do menor, Adrian de Castro Benedito da Silva, à Sra. Sebastiana Maria 

Benedita, que deverá comprometer em bem cuidar e zelar pelos interesses 

do infante, prestando-lhe assistência material, moral e educacional, 

empenhando o necessário para o sadio desenvolvimento da criança. 

Anote-se que fica resguardado o direito dos genitores do infante em 

visitá-lo de maneira livre.

11. Intime-se a parte autora, para que compareça a secretaria deste Juízo 

com a finalidade de prestar compromisso e assinar o Termo de Guarda 

Provisória, que deverá ser expedido pelo Sr. Gestor Judiciário.

 12. Considerando a instalação do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) na presente comarca, encaminhem-se os 

autos à conciliação.

13. Após, cite-se a parte requerida, para, querendo, responder aos 

termos da ação no prazo de 15 dias, caso não encontrado o réu no 

endereço indicado na inicial, determino, desde já, intime-se a parte autora 

para diligenciar indicando nos autos novo endereço, em não sendo 

possível, estando o postulante assistido pela Defensoria Pública e/ou MP, 

comprovado nos autos por meio de extrato de pesquisa (INFOSEG, SIEL e 

outros bancos de dados), autorizo a expedição de edital citatório com 

prazo de 20 (vinte) dias, findo qual não apresentado contestação ou peça 

de defesa, nomeio como defensor dativo do réu a Defensoria Pública, não 

sendo ela autora, ou, não sendo a hipótese já mencionada, o Núcleo de 

Prática Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso.

14. Intimem-se as partes para que compareçam a aludida solenidade.

15. 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 CPC).

16. Notifique-se o representante do Parquet, para querendo, compareça a 

audiência supramencionada.

17. Sem prejuízo, determino a realização de estudo psicossocial in loco, 

sem aviso prévio, a ser realizado no ambiente familiar em que a criança 

está inserida, bem como na residência dos genitores do menor, devendo o 

laudo ser juntado aos autos no prazo de 30 (trinta) dias.

 18. Com a juntada dos laudos de estudo psicossocial, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestação quanto ao melhor interesse 

do infante.

19. Expeça-se o necessário.

 20. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140111 Nr: 4634-08.2018.811.0008

 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: BENEDITO BISPO DE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 
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justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que o 

autor visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo autor.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140113 Nr: 4636-75.2018.811.0008

 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: MARIA DAS NEVES SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que a requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário a autora.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pela 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que a 

autora visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, 

em relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pela autora.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 140110 Nr: 4633-23.2018.811.0008

 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: MARCOS BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto em correição...

1. Recebo a exordial.

 2. Presentes os pressupostos, defiro os benefícios da gratuidade da 

justiça, concedendo a requerente as isenções previstas na Lei n.º 

1.060/50 (LAJ). Poderá, entretanto, este juízo revogar essa concessão em 

qualquer fase do processo, se for constatada a inveracidade dos fatos 

alegados pela necessitada.

3. Analisando os autos com vagar verifica-se que o requerente pretende 

que seja adiantado os efeitos da tutela, para compelir o requerido a 

implantar o benefício previdenciário ao autor.

 4. Destarte, não se olvidando dos argumentos advogados pelo 

requerente, entendo que não é o caso do deferimento da antecipação 

pretendida. Considerando que os documentos colacionados a exordial não 

oferecem sustentáculo suficiente para tanto, a partir do instante em que o 

autor visa afastar resultado de perícia médica realizada pelo requerido, em 

relação a qual milita presunção de legalidade por se tratar de ato de 

entidade pública, elementos de convicção não podem ser considerados 

como prova inequívoca para os fins do art. 300, do Novo Código de 

Processo Civil, sendo necessária a produção de perícia médica para 

aferição da extensão da incapacidade alardeada pelo autor.

5. Deste modo, indefiro a antecipação de tutela pretendida e determino a 

citação do requerido, para, querendo, responder, no prazo de 15 dias, 

computado em dobro, por força do disposto nos arts. 335, caput, e 183, 

ambos do Novo Código de Processo Civil.

 6. Consigne-se no mandado que, não sendo contestada a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor 

(arts. 344, NCPC).

7. Apresentada a peça de defesa e alegando-se nesta qualquer das 

hipóteses previstas no art. 337 do NCPC, à parte autora para impugná-la 

no prazo de 15 dias (art. 351, NCPC). Em seguida, conclusos.

8. Expeça-se o necessário.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 54256 Nr: 461-48.2012.811.0008

 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: Eder Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONVÊNIO DPVAT- ITAÚ SEGUROS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCILA CRISTINA PIEDADE 

PRESTES CAPATTO - OAB:MT-8962

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT/8184-A

 Visto em correição;

 1. Intime-se a parte devedora, para que no prazo de 15 (quinze) dias 

efetue o pagamento remanescente do valor da condenação de (fls. 107), 

de acordo com os cálculos de fls. 119/120, ou comprovar que já o fez, 

sob pena de incidência de multa de 10 % (dez por cento), nos termos do 

art. 523, §1º do Código de Processo Civil.

2. Findo prazo, o que deverá ser certificado nos autos, intime-se a parte 

exequente, para querendo, requerer o que entender de direito.

 3. Cumpra-se.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 43623 Nr: 3750-91.2009.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEOSMAR FOSTINO DE OLIVEIRA, WALACE 

CRISTALDO MOREIRA, OSCARLINDO DA SILVA EVANGELISTA, 

ROBERTO CARLOS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO BBG - 

OAB:PROMOTOR DE JUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIANE GOMES FERREIRA - 

OAB:9862, JOSÉ GABRIEL DA SILVA JUNIOR - OAB:12.941/MT, 

NELSON PEDROSO JUNIOR - OAB:11266, NELSON PEDROSO JUNIOR - 

OAB:MT- 11.268-B, WESLEY ROBERT DE AMORIM - OAB:6610

 Intimação para que o(a) Douto(a) Advogado(a) nomeado(a) pelo réu 

Roberto Carlos de Souza, para que apresente em tempo hábil recurso nos 

autos, considerando o desejo de recorrer do acusado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): João Filho de Almeida Portela

 Cod. Proc.: 136112 Nr: 2205-68.2018.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ANDRÉ DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLÁUCIO ARAUJO DE SOUZA 

- OAB:13599

 Autos: 2205-68.2018.811.0008 - Código: 136112.

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

I –

Trata-se de ação penal pública incondicionada proposta pelo Ministério 

Público do Estado de Mato Grosso em desfavor de Carlos André da Silva 

Santos, imputando-lhe a conduta típica descrita no art. 129, §1º, l e ll, e 

§9º e no art. 147, ambos do CPB.

Este Juízo recebeu a denúncia (fls. 134/135), sobrevindo a citação do 

acusado (fl. 136) e apresentação de resposta por negativa geral (fl. 

137/139).

II-

O feito comporta regular processamento.

Isso porque, segundo o comando inserto no art. 397 do CPP, o Juízo 

apenas absolverá sumariamente o acusado diante da existência manifesta 

de causa excludente da ilicitude do fato, de causa excludente da 

culpabilidade do agente - salvo inimputabilidade -, o fato narrado 

evidentemente não constitui crime ou estiver extinta a punibilidade do 

agente.

Analisado o caso concreto, nesta fase de cognição superficial, não existe 

circunstancia que justifique, desde logo, a absolvição do denunciado.

Calha à transcrição:

“...a absolvição sumária, por importar em verdadeiro julgamento antecipado 

da lide, deve ser reservada para as situações em que não houver duvida 

acerca da atipicidade do fato delituoso ou da presença das excludentes 

da ilicitude (justificantes), excludentes da culpabilidade (dirimentes), salvo 

inimputabilidade, e causas extintivas da punibilidade. Há necessidade, 

portanto, de um juízo de certeza.” (LIMA, Renato Brasileiro de. Código de 

Processo Penal comentado – Salvador: Juspodivm, 2016, p. 1096).

Dessa forma, a rejeição da absolvição sumária não exige motivação 

aprofundada considerando a natureza interlocutória deste provimento, sob 

pena de indevida antecipação do juízo de mérito que somente poderá ser 

proferido após o desfecho da instrução criminal, com a observância das 

regras processuais e das garantias da ampla defesa e do contraditório 

(STJ - RHC 82.920/RJ, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, 

julgado em 17/05/2018, DJe 23/05/2018).

Nesse contexto, não havendo o acusado Carlos André da Silva Santos 

alegado preliminar, e inocorrente qualquer das hipóteses do art. 397 do 

Código de Processo Penal, DESIGNA-SE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E 

JULGAMENTO para o dia 07 de maio de 2019 às 15 horas, data única 

disponível.

INTIMEM-SE as partes, as testemunhas/informantes por ambas arroladas , 

bem como o acusado .

CIENTIFIQUE o acusado do comando previsto no art. 367 do CPP, segundo 

o qual o processo seguirá sem a sua presença quando intimado 

pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo 

justificado, ou, no caso de mudança de residência, não comunicar ao 

Juízo.

Em se tratando de informante/testemunha residente fora dos limites da 

Comarca, expeça-se CARTA PRECATÓRIA para inquirição, conforme a 

designação do Juízo Deprecado, com prazo de cumprimento de 30 (trinta) 

dias. Expedida à missiva, comunique-se a defesa para que, querendo, 

acompanhe junto a este último à realização do ato (Súmula 273 do STJ).

Advirta-se, desde logo, que o JUÍZO OBSERVARÁ O DISPOSTO NO ART. 

222, §§ 1º E 2º, DO CPP, podendo a parte, comprometida com a duração 

razoável do processo (CRFB/88, art. 5º, LXXIV), apresentar as 

testemunhas por ocasião da audiência neste Juízo.

NÃO LOCALIZADA ALGUMA DAS PESSOAS a serem inquiridas, intime-se 

a parte interessada na inquirição para que, em 05 (cinco) dias, indique o 

respectivo paradeiro ou a substitua, desde já assentado que o silêncio 

será interpretado como desistência tácita, prosseguindo o feito em seus 

demais termos.

 Intimem-se todos.

SERVE CÓPIA DA PRESENTE COMO MANDADO/OFÍCIO.

Barra do Bugres/MT, 03 de agosto de 2018.

 João Filho de Almeida Portela

 Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 0500260-62.2013.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOÃO NEVES DE OLIVEIRA OAB - MT0015311A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. (REQUERIDO)

ANTUNES PALMEIRA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MINARTE FIGUEIREDO BARBOSA FILHO OAB - PE27171-D (ADVOGADO)

LUCIANE MARIA VOLLMER OAB - MT14540/O (ADVOGADO)

THIAGO OPOLSKI OAB - SP339934 (ADVOGADO)

MARCELLE PESSANHA MARTINS ESCOBAR OAB - RJ186340 

(ADVOGADO)

FLAVIA DAS GRACAS DE AZEVEDO MUNIZ OAB - RJ94488 

(ADVOGADO)

ADONIAS DOS SANTOS COSTA OAB - PE9981 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

0500260-62.2013.8.11.0008. REQUERENTE: TATIANE PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: LECCA CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A. 

Vistos etc. Antes de realizar o levantamento dos valores, nos termos do 

PROVIMENTO nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a 

intimação da parte requerida LECCA CRÉDITO FINANCIAMENO E 

INVESTIMENTO para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias. 

Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de 

recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos. Intime-se o requerente para 

que informe os dados bancários (agencia/conta/banco/CPF), a fim de 

proceder com o levantamento dos valores. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Barra do Bugres/MT, 06 de agosto de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000485-83.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA PENHA BRAGIAO NODARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA NOGUEIRA PEREIRA OAB - MT0017982A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):
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SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000485-83.2017.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA DA PENHA BRAGIAO 

NODARI REQUERIDO: SKY SERVICOS DE BANDA LARGA LTDA. Vistos 

etc. A exequente compareceu pugnando pelo levantamento do valor 

incontroverso, bem como pela penhora online do saldo devedor 

remanescente, referente a multa, por não ter a executada efetuado o 

pagamento no prazo legal (Id.14385146). Razão assiste a exequente, eis 

que a executa intimada em 04/06/2018 (DJE – Ed.10267), apresentou 

comprovante de pagamento somente em 23/07/2018 (Id.14327065). Assim, 

DEFIRO o bloqueio de contas do executado que deverá ser realizada 

através do sistema BACENJUD, no montante de R$ 571,29 (Id.14385146). 

A busca deverá ser realizada em nome da executada SKY SERVIÇOS DE 

BANDA LARGA LTDA, CNPJ nº 00.497.373/0001-10. JUNTE-SE aos autos 

cópia da operação. Efetivado o bloqueio com sucesso, que valerá como 

TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema BACENJUD e que a 

quantia indicada seja transferida para a Conta Única. Se a penhora online 

for realizada integralmente com sucesso, intime-se o executado, na 

pessoa de seu advogado para, querendo, manifestar-se no prazo de 05 

(cinco) dias, sobre a penhora de folhas (artigo 854, § 2º, do CPC). Na 

sequencia, antes de realizar o levantamento do valor incontroverso, nos 

termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a 

intimação da exequente para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do Bugres/MT, 06 de 

agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000266-36.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THAMIRES ANGELICA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 6 de agosto de 2018. Senhor(a) THAMIRES 

ANGELICA DA SILVA, Rua Primeiro de Maio, nº 557, Barra do Bugres - MT, 

CEP: 78390-000. A presente carta, extraída dos autos da reclamação 

abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Audiência de 

conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 27/08/2018 Hora: 15:40, no 

endereço ao final indicado. Processo: 1000266-36.2018.8.11.0008; Valor 

causa: R$ 20.000,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do processo: Parte Autora: REQUERENTE: 

THAMIRES ANGELICA DA SILVA Advogado do(a) REQUERENTE: LUIZ 

FELIPE MARTINS DE ARRUDA - MT0019588A Parte Ré: #

{p rocessoTr fHome.p roce s s o P a r t e P o l o P a s s i v o S e m A d v o g a d o S t r } 

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: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ. TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-48.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 6 de agosto de 2018. Senhor(a) THAIS DE 

SOUZA CARVALHO, RUA 09, QUADRA 08, Nº 1239, JARDIM POR DO 

SOL, BARRA DO BUGRES - MT, CEP: 78390-000. A presente carta, 

extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 27/08/2018 Hora: 16:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000304-48.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.563,02; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: THAIS DE SOUZA CARVALHO 

Advogado do(a) REQUERENTE: FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA - 

MT0019194A Parte Ré: BANCO BRADESCO S/A ADVERTÊNCIA(S): 1. Não 

comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser proferida 

sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

Atenciosamente, MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) 

Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO BUGRES E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000431-20.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-O (ADVOGADO)

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/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 CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 6 de agosto de 2018. Senhor(a) MARIA 

JOSÉ ALVES DE LIMA, Avenida Tancredo Neves, n. 1515, Bairro: 

Maracanã em 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: 16:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000431-20.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.142,13; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA JOSE ALVES LIMA 

Advogados do(a) REQUERENTE: ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - 

MT19706/O, KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - MT16749-O Parte Ré: 

TELEFONICA 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: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000432-05.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA OAB - MT19706/O (ADVOGADO)

KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT16749-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 CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 6 de agosto de 2018. Senhor(a) MARIA 

APARECIDA DE SOUZA, Rua dos Lírios, n. 29 – Bairro: Angelito Barbosa, 

CEP: 78.380-000, Cidade: Denise – 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: 16:40, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000432-05.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 10.343,77; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: MARIA APARECIDA DE SOUSA 

Advogados do(a) REQUERENTE: ADRIANO MAIKEL SANTOS PEREIRA - 

MT19706/O, KELLUBY DE OLIVEIRA SILVA - MT16749-O Parte Ré: 
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TELEFONICA 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: RUA JOÃO CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, 

MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000351-56.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON RODRIGO KELM OAB - MT0010092A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR FLORINDO (REQUERIDO)

VIVIAN SILVA CARAN (REQUERIDO)

FLORINDO AUTO POSTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000351-56.2017.8.11.0008. REQUERENTE: MAYCON RODRIGO KELM 

REQUERIDO: FLORINDO AUTO POSTO LTDA, JULIO CESAR FLORINDO, 

VIVIAN SILVA CARAN Vistos etc. Intimem-se os executados, na pessoa 

do seu advogado e em não possuindo pessoalmente, para que no prazo 

de quinze (15) dias efetue o pagamento da dívida no valor de R$ 

108.000,00, conforme planilha apresentada no Id. 13936385, sob pena de 

não o fazendo ser acrescido de multa no percentual de dez por cento 

(artigo. 523, § 1º, do CPC). Sem prejuízo da providência supra, determino 

sejam retificados os registros e a autuação, uma vez que se trata de 

Cumprimento de Sentença. Decorrido o prazo de quinze dias sem notícia 

de pagamento, conclusos para analise dos demais pedidos. Intimem-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 06 de agosto de 2018. Sílvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000128-06.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

GIVANILDO ALEXANDRE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE CREDITOS FINANCEIROS 

S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000128-06.2017.8.11.0008. REQUERENTE: GIVANILDO ALEXANDRE DA 

SILVA REQUERIDO: RENOVA COMPANHIA SECURITIZADORA DE 

CREDITOS FINANCEIROS S.A. Vistos etc. Antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da requerida para que se manifeste no prazo 

de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias úteis do 

esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará. Cumpra-se, expedindo o necessário. Barra do 

Bugres/MT, 06 de agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-79.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR LUCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT0013451A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FERTRON AUTOMACAO E ELETRICA LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 6 de agosto de 2018. Senhor(a) VALDIR 

LUCIO DA SILVA, Rua Vinte e Quatro, s/n°, bairro Santa Rosa, Nova 

Olímpia-MT, CEP 78.370-000. A presente carta, extraída dos autos da 

reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a intimação de Vossa 

Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: 

Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 28/08/2018 

Hora: 13:00, no endereço ao final indicado. Processo: 

1001119-79.2017.8.11.0008; Valor causa: R$ 2.780,71; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: VALDIR LUCIO DA SILVA 

Advogado do(a) REQUERENTE: KATIA CRISTINNA RODRIGUES - 

MT0013451A-O Parte Ré: FERTRON AUTOMAÇÃO E ELÉTRICA LTDA 

ADVERTÊNCIA(S): 1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, 

de imediato, ser proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: 

Deverá(ão) o(a, s) intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e 

portando documentos pessoais. Atenciosamente, MARIA APARECIDA 

RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-47.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA DE ARAUJO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte 

RECLAMANTE do Ato Ordinatório ID do documento 14582229. "ATO 

ORDINATÓRIO. Nos termos do Provimento nº 55/2007/CGJ, da Legislação 

vigente e Ordem de Serviço Nº 002/2017, impulsiono estes autos com a 

finalidade de INTIMAR a parte Reclamante para emendar a inicial a fim de 

apresentar os documentos pessoais originais e legíveis, assim como as 

declarações, ponto de referência e telefone em caso de endereço sem 

número e comprovante de endereço no nome próprio ou comprove relação 

de parentesco ou locatícia/comodato com a aludida pessoa, no prazo de 

15 (quinze) dias, sob pena de extinção". O processo está integralmente 

disponibilizada pelo Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. Paulo Roberto Martins da 

Silva - Estagiário - Mat. 25847.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-62.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERTO ANTONIO PEREIRA PESTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL DA CRUZ DIAS OAB - MT19538/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIAO NORTE DO PARANA DE ENSINO LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE INTIMAÇÃO 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 6 de agosto de 2018. Senhor(a) ALBERTO 

ANTONIO PEREIRA PESTANA, Rua Minas Gerais n.º 352 W, CEP: 

78.370,000 na Cidade de Nova Olímpia – MT. A presente carta, extraída 

dos autos da reclamação abaixo identificada, tem por finalidade a 

intimação de Vossa Senhoria para comparecer à audiência de Tipo: 

Conciliação Sala: Audiência de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES 

Data: 28/08/2018 Hora: 13:20, no endereço ao final indicado. Processo: 

1000316-62.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 31.798,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) Partes do 

processo: Parte Autora: REQUERENTE: ALBERTO ANTONIO PEREIRA 

PESTANA Advogado do(a) REQUERENTE: LOURIVAL DA CRUZ DIAS - 

MT19538/O Parte Ré: UNIÃO NORTE DO PARANÁ DE ENSINO – UNOPAR 

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 
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CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: RUA JOÃO 

CUSTÓDIO DA SILVA, Nº 408, MARACANÃ TELEFONE: (65) 33613282

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 0500292-96.2015.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEVAN FELIX DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL - EMPRESA BRASILEIRA DE TELECOMUNICACOES S.A. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

Marcos Vinícius Lucca Boligon OAB - MT0012099A-B (ADVOGADO)

 

O presente expediente tem por finalidade a intimação da parte exequente , 

para que apresente demonstrativo discriminado do crédito no prazo de 

15(quinze) dias, ID do documento 14490607 ”Vistos etc.Diante da 

manifestação juntada no ID. 13623291, intime-se a parte exequente para 

que apresente demonstrativo discriminado do crédito, nos termos do artigo 

524 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.Com a manifestação, intime-se o 

executado para se manifestar, também no prazo de 15 (quinze) dias.Em 

relação ao valor incontroverso (Id.13448332), antes de realizar o 

levantamento, nos termos do Provimento nº 68 de 03 de maio de 2018 do 

CNJ, DETERMINO a intimação da executada para que se manifeste no 

prazo de 15 (quinze) dias.Esgotado o prazo, aguarde-se 02 (dois) dias 

úteis do esgotamento de recursos, CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para 

expedição do alvará.Cumpra-se, expedindo o necessário.”. 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.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Sílvio Mendonça Ribeiro Filho

 Cod. Proc.: 121687 Nr: 1796-29.2017.811.0008

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: GUSTAVO ABI RACHED CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZIEL DA SILVA AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MICHELE JULIANA NOCA - 

OAB:7.622/MT, SAULO ALMEIDA ALVES - OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE BARRA DO BUGRES

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL

DR. BELMIRO MAIA DE ALMEIDA

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

 Nos termos do PROVIMENTO N. 55/2007/CGJ e da Legislação vigente, 

impulsiono este autos, com a designação da audiência preliminar para a 

data de 03 de SETEMBRO de 2018 às 17h00min.

 O referido é verdade e dou fé.

Barra do Bugres/MT, 03 de agosto de 2018.

 MARIA APARECIDA RAMOS SANTANA

Gestora Judiciária substituta

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000304-48.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THAIS DE SOUZA CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES CARTA DE CITAÇÃO E 

INTIMAÇÃO Representante Legal de: BANCO BRADESCO S/A, Rua Barão 

de Melgaço, 3475 - Centro Norte – Cuiabá/MT, 78005-908. Dados do 

processo: Processo: 1000304-48.2018.8.11.0008; Valor causa: R$ 

10.563,02; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436)/[DIREITO DO CONSUMIDOR, INCLUSÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO DE INADIMPLENTES]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: 

Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Partes do processo: 

Parte Autora: REQUERENTE: THAIS DE SOUZA CARVALHO Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. A presente carta, extraída dos 

autos da RECLAMAÇÃO supra-identificada, tem por finalidade a CITAÇÃO 

de Vossa Senhoria, por todo o conteúdo da petição inicial, que se 

encontra disponibilizada no Sistema PJE - Processo Judicial Eletrônico, nos 

TERMOS DO ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006, bem como a sua INTIMAÇÃO 

para comparecer à audiência designada Tipo: Conciliação Sala: Audiência 

de conciliação 2 - J.E.C.C. B. DO BUGRES Data: 27/08/2018 Hora: 16:00 

(MT) no endereço ao final indicado. ADVERTÊNCIA: Não comparecendo à 

audiência designada, presumir-se-ão verdadeiros os fatos alegados pela 

parte reclamante na petição inicial ou termo de reclamação, podendo ser 

proferida sentença de plano (artigos 20 e 23 da Lei nº 9.099/95). 

Comparecendo a parte promovida, e não obtida a conciliação, deverá 

oferecer contestação, escrita ou oral, no prazo de 05 (cinco) dias após a 

audiência de conciliação, sendo obrigatória, nas causas de valor superior 

a 20 salários mínimos, a presença de advogado. A ação poderá ser 

julgada antecipadamente, se for o caso, ou se proceder à audiência de 

instrução e julgamento. Nos termos do artigo 7.º da Lei 12.153/2006, não 

haverá prazo diferenciado para a prática de qualquer ato processual 

pelas pessoas jurídicas de direito público, inclusive a interposição de 

recursos. OBSERVAÇÃO: 1) Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a,s) comparecer devidamente trajado(a,s) e portando 

documentos pessoais. 2) Este processo tramita pelo sistema 

computacional PJe, cujo endereço na web é http://pje.tjmt.jus.br. 3) 

Documentos (procurações, cartas de preposição, contestações) devem 

ser trazidos ao juízo em formato digital em arquivos com no máximo 1,5MB 

cada. Barra do Bugres - MT, 6 de agosto de 2018 Atenciosamente, MARIA 

APARECIDA RAMOS SANTANA Gestor(a) Judiciário(a) ASSINA POR 

ORDEM DO(A) MM(ª) JUIZ(A) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (65) 

33613282

Sentença

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000531-09.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA KESIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

VALDEVINO DOS SANTOS OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Michele Juliana Noca OAB - MT0007622A (ADVOGADO)

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILZA APARECIDA LOPES SILVA OAB - SP0173351A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000531-09.2016.8.11.0008. EXEQUENTE: VALDEVINO DOS SANTOS 

OLIVEIRA, JANAINA KESIA DE OLIVEIRA DOS SANTOS EXECUTADO: 

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL Vistos etc. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposta por VALDEVINO DOS 

SANTOS OLIVEIRA, em face de CENTRAL NACIONAL UNIMED, todos 

qualificados nos autos. A execução foi recebida no Id.8351505, 

determinando a intimação da executada. Diante da inercia da executada, 

procedeu-se com a penhora via BacenJud. A executada apresentou 

manifestação requerendo que seja reconhecida a nulidade da 

citação/intimação, pugnando para que seja tornado sem efeito os atos 

praticados a partir da sentença (Id.9215467), tendo sido indeferida por 

este juízo (Id.12225719). Penhora positiva realizada (Id.13122133). 

Intimada para opor embargos, a executada compareceu informando que 

não se opõe ao levantamento dos valores bloqueados pela exequente 
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(Id.13246163). No Id. 13366867 compareceu a exequente pugnando pela 

expedição do alvará. É a síntese do necessário. DECIDO. Pois bem, em 

consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos termos do artigo 

924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. Sem custas. 

Deixo de determinar a intimação da parte contraria, nos termos do 

Provimento nº 68/CNJ, tendo em vista a manifestação expressa pela 

executada, de que não se opõe ao levantamento dos valores em favor da 

exequente. Expeça-se o alvará. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Barra 

do Bugres/MT, 06 de agosto de 2018. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000545-90.2016.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO RODRIGUES CALDAS OAB - RJ113756 (ADVOGADO)

GABRIELA DIAS SARDINHA SEGURASSE OAB - RJ161187 (ADVOGADO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1000545-90.2016.8.11.0008. REQUERENTE: JOAO PEDRO TEODORO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: FUNCAB-FUNDACAO PROFESSOR CARLOS 

AUGUSTO BITTENCOURT Vistos etc. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença proposta por JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA, em face de 

FUNCAB-FUNDAÇÃO PROFESSOR CARLOS AUGUSTO BITTENCOURT 

SA, todos qualificados nos autos. A execução foi recebida no 

Id.13709815, determinando a intimação da executada. No Id. 14063148 

compareceu a executada juntando o comprovante de pagamento, 

manifestando ainda, que o referido pagamento foi realizado em 

duplicidade. No Id. 11056773 compareceu a exequente manifestando pela 

concordância do valor depositado pela executada (Id.14088444), 

pugnando pela expedição do alvará. É a síntese do necessário. DECIDO. 

Pois bem, em consequência, pelo exposto, JULGO EXTINTO o feito, nos 

termos do artigo 924, II, c/c artigo 925, do Novo Código de Processo Civil. 

Sem custas. Antes de realizar o levantamento, nos termos do Provimento 

nº 68 de 03 de maio de 2018 do CNJ, DETERMINO a intimação da requerida 

para que se manifestem no prazo de 15 (quinze) dias. Esgotado o prazo, 

aguarde-se 02 (dois) dias úteis do esgotamento de recursos, 

CERTIFIQUE-SE e faça conclusos para expedição do alvará. Deixo de 

terminar a expedição de alvará em favor da executada, conforme 

alegação de pagamento em duplicidade, pois não há informação do 

Departamento de Depósitos Judiciais de que houve pagamento de 

duplicidade, podendo se observar que os dois documentos apresentados 

possui o mesmo numero de autenticação. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Barra do Bugres/MT, 06 de agosto de 2018. Silvio Mendonça 

Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 63367 Nr: 1376-34.2013.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMDS, MHM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VJDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ CRYSTOPHER 

STANGHERLIN BRIOZOLA - OAB:22.583/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/20007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja conferido 

vistas dos autos ao advogado da parte autora, para que requeira o que de 

direito, no prazo legal.Nada mais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 21477 Nr: 1748-27.2006.811.0050

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HÉRCULES DE ARAÚJO AGOSTINHO, JOÃO 

LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE HENRIQUE FRANCO 

GODOY - OAB:6692, PAULO FABRINNY MEDEIROS - OAB:

 80.Posto isso, ausentes os requisitos do artigo 413 e nos termos do art. 

414, ambos do Código de Processo Penal, IMPRONUNCIO o réu HÉRCULES 

DE ARAÚJO AGOSTINHO, devidamente qualificado nos autos pela prática 

do crime tipificado no art.121, §2º, I e IV, c/c art.14, II, na forma do art.69, 

todos do Código Penal; e PRONUNCIO os réus HÉRCULES DE ARAÚJO 

AGOSTINHO e JOÃO LEITE, qualificados nos autos em exame, o que faço 

com fulcro no artigo 413 do Código de Processo Penal, a fim de que sejam 

submetidos a julgamento pelo Tribunal do Júri, como incursos nas sanções 

do art. art.121, §2º, I e IV c/c art.29, todos do Código Penal, do Código 

Penal.81.Como os acusados encontram-se respondendo a acusação em 

liberdade e, neste momento, inexiste causa justificante de seu 

acautelamento provisório é de se manter status libertatis. Aguardarão o 

julgamento em liberdade.82.Após a preclusão pro judicato, intimem-se as 

partes para os fins do art. 422 do CPP.83.Oportunamente, considerando 

que durante o inquérito policial apurou-se indícios acerca da identificação 

da terceira pessoa envolvida no delito em questão, qual seja, o Policial 

Militar, Manoel José de Campos, inexistindo manifestação ministerial no ato 

do oferecimento da denúncia (fl.272), manifeste-se o Ministério Público 

expressamente acerca do arquivamento, requerimento de diligência ou 

oferecimento de denúncia referente ao suspeito, devendo adotar as 

medidas necessárias, comunicando este juízo em 30 (trinta) dias.84.P. I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 94546 Nr: 4504-23.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIEGO HENRIQUE MACIEL DE ASSIS, ANA CLAUDIA 

MACIEL DE ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HOSPITAL MATERNIDADE SANTA ÂNGELA, 

UNIMED VALE DO SEPOTUBA - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO, 

SIOMARA TENROLLER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLESIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592/MT, FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B, 

LUCIANO DE SALES - OAB:5911-B, PATRÍCIA ELISA VIEIRA BRITO - 

OAB:10.304/MT

 CERTIDÃO

Certifico e dou fé, que foi suspenso o expediente nesta data conforme 

Portaria nº 724/2018/DGTJ- PRES, Por tanto redesigno audiência de 

Mediação/Conciliação, anteriormente aprazada, para o dia 06 de julho de 

2018 ás 14:00 horas. Nada mais.

 Por ser verdade, dou fé.

Campo Novo do Parecis-MT, 25 de Maio de 2018.

Marli Pereira da Silva Rodrigues

 Gestora Judicial

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 99712 Nr: 1882-34.2018.811.0050

 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: SILVANO JESUS DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBER JEFFERSON BOCARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 99712
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DECISÃO

Vistos, etc.

1. DESIGNO a audiência de conciliação para o dia 15 de agosto de 2018, 

às 14h30min, a se realizar no CEJUSC.

2. CITE-SE o réu em consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, bem como 

para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335 CPC, e 

intime-se o autor nos termos do §3º do art.334 do CPC.

3. 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).

4. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334, §8º do 

CPC e ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC art. 344).

5. Intimem-se.

 6. Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 83290 Nr: 2733-44.2016.811.0050

 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: EVEREST TRANSPORTES RODOVIÁRIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VOLVO DO BRASIL VEÍCULOS LTDA., AUTO 

SUECO C. OESTE CONC. DE VEÍCULOS LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS EDUARDO DE CAMPOS 

BORGES - OAB:11199, CAROLINA ATALA CASTILHO - 

OAB:10.769/MT, LISIANE DE FATIMA ZORZO - OAB:8114-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO MIGUEL ALVIM 

COELHO - OAB:156.347-SP, ROSANA MAFFEI ABE - OAB:186.436-SP

 Autos nº 2733-44.2016.811.0050 (Código 83290)

Autor: Everest Transportes Rodoviários Ltda.

Requerido: Volvo do Brasil Veículos Ltda. e outro

Vistos em correição.

Os autos vieram-me conclusos, noticiando a existência de recurso de 

Agravo de Instrumento interposto pela parte autora face a decisão 

proferida nos autos.

Considerando o teor do art. 1.018, §1º, do Código de Processo Civil, 

MANTENHO a decisão recorrida pelas razões fáticas e jurídicas que a 

embasaram.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 13 de junho de 2.018

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71435 Nr: 93-05.2015.811.0050

 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: CARLOS SHIGUEO MATUIAMA, TANIA RAMOS MENDES 

MATUIAMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMUNDO MOREIRA CELESTINO, MIRIAM 

EDWIRGES GOMES DA COSTA CELESTINO, JULIO CELESTINO MOREIRA, 

DULCINEIA ROSA RIBEIRO MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE LUIZ DUTRA DE PAULA - 

OAB:5.053-B/MT, WILSON TERUO KOBAYASHI - OAB:2558-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Após análise detida dos autos, verifico que resta pendente o cumprimento 

da ordem judicial exarada às f. 132-133 concernente à expedição de 

certidão para averbação acerca da existência desta demanda nas 

matrículas contidas na exordial.

Assim, tome a Gestora Judiciária as medidas necessárias para expedição 

do ato, intimando-se a parte autora, por meio de seu patrono, para que 

efetue o pagamento das despesas, se o caso.

No mais, intime-se a parte requerente para que se manifeste acerca da 

certidão de f. 161 no prazo legal.

Cumpra-se, expedindo o ncessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 90375 Nr: 2022-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA AGRÍCOLA DE PRODUTORES DE CANA 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS - COPRODIA, ANTONIO RICARDO 

GIACOMET, FERNANDO LUIS GIACOMET, MÁRIO VICENTE SPONCHIADO, 

SILVIA FERNANDA GIACOMET, ESPÓLIO DE IVONE LÚCIA GIACOMET, 

LUIS CARLOS LORO, CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, ANDREIA CERVO 

STEFANELLO, MARCELA MICHEL STEFANELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA AGUA AZUL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO OLIVEIRA MACHADO 

- OAB:9.012/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA FABIANA HERMANN 

ZAGOTTO CONSALTER - OAB:25009, EWERTON SOLER CONSALTER - 

OAB:24858/PR

 Autos nº 2022-05.2017.811.0050 (Código 90375)

Requerente: Cooperativa Agrícola de Produtores de Cana de CNP e outros

Requerido: Agropecuária Água Azul Ltda.

Vistos.

Tendo em vista que as testemunhas não poderão comparecer a audiência 

designada para o dia 07/08/2018, defiro o requerido pela parte ré às f. 

1679 e, REDESIGNO a audiência para o dia 30 de outubro de 2.018, às 

17h15min.

No mais, com relação aos demais pedidos das partes, serão apreciados 

em audiência.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 3 de agosto de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 92308 Nr: 3158-37.2017.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO GOMES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO, GOVERNADOR 

DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO CÉSAR GOMES VIEIRA 

- OAB:23.340-O/MT, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pelo embargante/autor 

em face da decisão de f. 45-47.

DECIDO.

Quando da prolação da decisão, o juízo, ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que analisando detidamente o pleito de f. 41-44, 

notadamente às f. 43, primeiro parágrafo, observo que a parte autora 

pugna pelo parcelamento das custas judiciais.

Ante o exposto, recebo os embargos declaratórios e no mérito lhes dou 

provimento, e, via de consequência, nos termos do art. 468, §6º e ss da 

CNGC/TJMT, DEFIRO o parcelamento das despesas processuais em seis 

parcelas mensais e sucessivas sujeitas à correção monetária, sendo a 

primeira após a publicação desta decisão via DJE.

No mais, mantenho a decisão em seus termos.

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono via DJE.

Com a emissão e entregas das guias à parte autora, CITE-SE o requerido 

para que, no prazo legal, apresente contestação, sob pena de revelia.

Decorrido o prazo para apresentação da contestação, INTIME-SE a parte 

autora para impugnação ou manifestação, no prazo de quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 100602 Nr: 2322-30.2018.811.0050

 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: JPDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, INDEFIRO a tutela antecipada(...)Consigno que a perícia se 

realizará no dia 17 de setembro de 2.018, às 16h00min., no seguinte 

endereço: Avenida Brasil, n.º 1560, em frente a Câmara Municipal – Leon 

Medicina do Trabalho.(...) Cumpra-se,expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de esitlo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 38685 Nr: 2038-66.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMADEU TEODORO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR BENTO DE SALES - 

OAB:12338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos em face da sentença 

proferida 133 que julgou procedente a impugnação ao cumprimento de 

sentença.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice no acolhimento do pleito do 

embargante, uma vez que manuseando detidamente os autos, observo 

que não foram fixados os honorários advocatícios sucumbenciais.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração interpostos pela parte 

embargante/executada e no mérito lhes dou provimento em face da 

omissão apontada a fim de CONDENAR o exequente/embargado ao 

pagamento dos honorários advocatícios sucumbenciais que, levando em 

consideração a complexidade da causa e zelo do profissional na 

condução do processo, FIXO em 10% sobre o valor da causa, nos termos 

do art. 85, § 2º, do CPC.

Sem prejuízo, certifique o transito em julgado da sentença proferida neste 

autos (f. 133), e, caso positivo, arquive-se o feito com as comunicações 

necessárias.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99626 Nr: 1839-97.2018.811.0050

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADOJF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 A parte autora pugnou pela concessão da AJG. (...) Deve ainda ser 

analisado que no caso concreto, a parte autora informou que trabalha 

como cabeleireira, bem como informou nos autos que possui meios 

próprios de subsistência (f. 05) e recebe pensão alimentícia do ex-cônjuge 

para criação da filha do casal (f. 13). (...) Ante o exposto, intime-se a 

parte requerente, por meio de seu patrono, via DJE, para que no prazo 

impreterível de 15 (quinze) dias, emende à inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada, ou, não havendo 

comprovação de hipossuficiência, proceda ao recolhimento de custas, 

sob pena de extinção do feito (NCPC §2º do art. 99 e art. 290).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101301 Nr: 2653-12.2018.811.0050

 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: EZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMFDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLÁUCIO R. REIS CAPISTRANO - 

OAB:11617-B MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Recebo a inicial, visto que presentes os seus requisitos legais.

Tendo em vista o interesse da parte autora, designo audiência de 

conciliação para o dia __17__ de ____09________ de 2.018, às 

__08___h__00___min., a ser realizada pela Conciliadora dessa comarca, 

na Sala de Audiências da Segunda Vara, devendo o réu ser citado, nos 

termos do art. 334, “caput” e o autor intimado nos termos do art. 334, §3º, 

ambos do CPC.

Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não realizem acordo, 

terá o réu prazo de 15 (quinze) dias, caso queira, para apresentar 

contestação, na forma do art. 335, CPC, sob pena de revelia.

Havendo desinteresse pelo réu na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (CPC §5º do artigo 334).

 Consigne-se no mandado que, o não comparecimento injustificado do 

autor ou do réu à audiência de conciliação é considerado ato atentatório à 

dignidade da justiça e será aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do 

CPC, ainda, que não sendo contestada a ação, presumir-se-ão aceitos 

como verdadeiros os fatos articulados pelo Autor (CPC art. 344).

Defiro os benefícios da AJG.

Cite-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.: 98483 Nr: 1338-46.2018.811.0050

 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: ERF, RRF, MIRF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Tendo em vista o ofício 209/2018/DPE/CNP, REDESIGNO a audiência para o 

dia 17/09/2018, às 10 horas.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 101275 Nr: 2640-13.2018.811.0050

 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: SEVERINO FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de Ação para Concessão de Pensão por Morte ajuizada por 

Severino Ferreira da Silva em face do INSS – Instituto Nacional de 
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Seguridade Social, devidamente qualificados nos autos, sem comprovação 

do indeferimento do requerimento administrativo, ou ainda, resistência da 

autarquia requerida para analisar pleito.

Desta forma, determino a intimação da parte autora para que, no prazo de 

10 (dez) dias, apresente a negativa do pedido administrativo formulado 

perante o requerido ou, ainda, documento que comprove a resistência 

quanto a análise do pedido administrativo, sob pena de extinção e 

arquivamento dos autos, uma vez que o documento de f. 15 pertence a 

João Pereira de Almeida.

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.: 81903 Nr: 1881-20.2016.811.0050

 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): CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., JACI PEREIRA TARGINO, CARLOS 

CESAR PEREIRA TARGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte 

embargante/exequente em face da sentença que homologou o acordo e 

extinguiu o feito ao argumento de que é contraditória e omissa.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito da 

embargante, uma vez que analisando detidamente a sentença proferida 

constato que no que tange o pedido de suspensão do feito, foi 

devidamente fundamentado, eis que a sentença homologatória de acordo 

constitui título executivo judicial, de modo que ainda que o acordo outrora 

homologado fixe o adimplemento de prestações periódicas, eventual 

descumprimento do pactuada ensejará sua execução, não cabendo a 

retomada do curso processual na fase em que se encontrava o feito 

antes da homologação.

Nesse cenário, restou claro apenas a inconformidade da parte 

embargante face a sentença prolatada, não havendo o que se falar em 

contradição, omissão e obscuridade, pois a embargante baseia o pedido 

apenas em fundamentações genéricas.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito NÃO lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na decisão embargada.

Por conseguinte, certifique o transito em julgado da sentença, de modo 

que, positivo o decurso do prazo, arquive-se o feito com as anotações e 

baixas necessárias.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 73784 Nr: 1416-45.2015.811.0050

 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: MAFDGV, ALESSANDRA FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL-INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANE ALVES THEODORO DE 

MORAES - OAB:11.950/MT, MARIA ROSEMAR BURATTI - 

OAB:16031-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora face a 

sentença proferida, alegando contradição quanto a data início para o 

pagamento do benefício.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice ao acolhimento do pleito, uma 

vez que analisando detidamente a sentença proferida, denoto erro material 

quando da prolação da data início para o pagamento devido pela parte 

requerida à autora e, para tanto, retifico parcialmente a sentença de 65 

verso, que passa a contar o seguinte trecho:

“(...)Ante o exposto, e por tudo o mais que dos autos constam, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e condeno o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL - INSS a conceder o benefício previdenciário ao autor MARCOS 

ANTONIO FERREIRA DE GODOI VASCONCELOS, qualificados nos autos, 

desde a data da citação, com renda mensal inicial de 01 (um) salário 

mínimo vigente, e considerando a natureza alimentar, determino ao Instituto 

que implante no prazo de 60 (sessenta) dias o benefício. (...)”.

Ante o exposto, recebo os embargos interpostos pela parte autora e no 

mérito lhes dou provimento, nos termos acima descritos.

No mais, mantenho a sentença na íntegra.

 Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, via DJE.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 93803 Nr: 4059-05.2017.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIAGO BERNARDES REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 Vistos em correição.

Considerando que já houve determinação de transferência deste 

executivo de pena para a Comarca de Tangará da Serra/MT (f. 128), 

determino que os autos sejam encaminhados, com urgência, para o Juízo 

da Execução de Pena da Comarca de Tangará da Serra/MT.

Ciência ao Ministério Público.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 96420 Nr: 349-40.2018.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Arbitramento->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SANDRA JOSEFINA PAIM TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE MASSABKI RENSI - 

OAB:9311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

A fim de evitar futuras arguições de nulidade, certifique se a parte 

executada foi intimada conforme decisão de f. 39.

Em seguida, tornem os autos conclusos para análise do pleito de fixação 

de honorários advocatícios de sucumbencias, bem como para eventual 

homologação do cálculo apresentado pela parte exequente.

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.: 82918 Nr: 2495-25.2016.811.0050
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 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte 

embargante/exequente em face da sentença que homologou o acordo e 

extinguiu o feito ao argumento de que é contraditória e omissa.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito da 

embargante, uma vez que analisando detidamente a sentença proferida 

constato que no que tange o pedido de suspensão do feito, foi 

devidamente fundamentado, eis que a sentença homologatória de acordo 

constitui título executivo judicial, de modo que ainda que o acordo outrora 

homologado fixe o adimplemento de prestações periódicas, eventual 

descumprimento do pactuada ensejará sua execução, não cabendo a 

retomada do curso processual na fase em que se encontrava o feito 

antes da homologação.

Nesse cenário, restou claro apenas a inconformidade da parte 

embargante face a sentença prolatada, não havendo o que se falar em 

contradição, omissão e obscuridade, pois a embargante baseia o pedido 

apenas em fundamentações genéricas.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito NÃO lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na decisão embargada.

Por conseguinte, certifique o transito em julgado da sentença, de modo 

que, positivo o decurso do prazo, arquive-se o feito com as anotações e 

baixas necessárias.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 3683 Nr: 1217-48.2000.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AVENTIS CROPSCIENSE BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAIR ZAMBONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO UMBERTO LUCHESI - 

OAB:10.365-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Cuida-se de ação de execução ajuizada pela parte exequente em face da 

parte executada, ambas devidamente qualificadas nos autos em epígrafe.

O feito seguiu seu regular tramite, de modo que, intimada a parte autora 

para dar prosseguimento ao feito, o AR retornou informando a 

impossibilidade de intimação da parte exequente.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria.

Quanto mais, se presumem válidas as intimações dirigidas ao endereço 

constante dos autos, ainda que não recebidas pessoalmente pelo 

interessado, se a modificação temporária ou definitiva não tiver sido 

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

aos autos do comprovante de entrega da correspondência no primitivo 

endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Com tais considerações, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO, nos termos do art. 274, parágrafo único c/c art. 485, III, ambos do 

Código de Processo Civil.

Feitas as anotações e baixas devidas, proceda-se ao ARQUIVAMENTO 

destes autos.

Custas pela parte autora.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 14/2014/CGJ.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27503 Nr: 930-07.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FREDERICO CARLOS HERKLOTZ, LUCILA 

SALA HERKLOTZ, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, LUIZ VERNER 

KLEIN, JOSÉ ALVES CAPISTRANO, CIRLEI CORADI KLEIN, LORINETE DOS 

REIS CAPISTRANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte 

embargante/exequente em face da decisão que determinou a realização 

de penhora e avaliação de imóvel às f. 332.

 Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da decisão, o juízo ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito da 

embargante, uma vez que é por demais sabido, ao menos deveria ser, que 

de acordo com o art. 829 e ss do CPC a ordem de penhora e avaliação 

será cumprida por oficial de justiça.

Nesse cenário, restou claro apenas a inconformidade da parte 

embargante/executada face a decisão proferida que determinou a 

realização da penhora e avaliação do imóvel, não havendo o que se falar 

em contradição, omissão e obscuridade, pois a embargante baseia o 

pedido apenas em fundamentações genéricas.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito NÃO lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na sentença embargada.

Por conseguinte, proceda-se as diligencias necessárias para o 

cumprimento da decisão anterior.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE.

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.: 100395 Nr: 2223-60.2018.811.0050

 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: MABM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BADR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUDISMAR CARLOS BALAS - 

OAB:30.686/SC
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Intime-se a parte autora para prosseguimento do feito, no prazo de quinze 

dias, sob pena de extinção.

Com ou sem manifestação, dê-se vistas dos autos ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 91790 Nr: 2856-08.2017.811.0050

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS DIOGO MOTTA GARCIA, GLADIS TEREZINHA 

SORDI GARCIA, EPITACIO RIBAS DA ROSA, CLECI TEREZINHA SCHLEDER 

DA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE FERES BECHARA E SUMAIA EID 

BECHARA, SAMIR BECHARA, ANIZ BECHARA, EMIR BECHARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CESAR DEL GROSSI 

- OAB:9.916-B/MS, JOSE CARLOS DEL GROSSI - OAB:7884-B/MS, Luiz 

Sergio Del Grossi - OAB:8294-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 11.Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, V e VI, do Código de Processo Civil. 

12.Custas pelos autores.13.Deixo de condenar em honorários 

sucumbenciais, uma vez que ausente decisão inicial proferida pelo juízo 

determinando a manifestação do requerido.14.P. I.C.15.Transitada em 

julgado a presente sentença, após procedidas as baixas e anotações de 

estilo, arquivem-se os autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 87531 Nr: 419-91.2017.811.0050

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JONAS ACIOLI DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSTIÇA PÚBLICA DE CAMPO NOVO DO 

PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARINALVA RAMOS 

RODRIGUES - OAB:12.462 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 87531

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que, no prazo de quinze dias, junte aos 

autos certidões negativas de débitos federais, estaduais e municipais.

Após, conclusos para deliberação.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 28 de junho de 2.018.

 Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 60441 Nr: 1430-34.2012.811.0050

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TGM, APARECIDA CRISTINA GOMES BISPO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS, 

PROCURADOR (A) DO MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IDIONIR ALVES DIAS - 

OAB:13.448/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Newton de 

Figueiredo Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO 

MINOZZO - OAB:12.280/MT, EDUARDO SOMMER DUTRA - OAB:21124, 

PRISCILA SACARDI BIUDES RUBERT - OAB:7286

 Código 60441

Vistos em correição.

Cite-se o executado para, querendo, opor embargos à execução, no 

prazo de 30 (trinta) dias, na forma do art. 910 do CPC.

 Decorrido o prazo sem apresentação de embargos, o que deverá ser 

certificado, ou concordando o executado com o cálculo apresentado pela 

parte autora, HOMOLOGO desde já o referido cálculo.

 Após, sendo o crédito inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

expeça-se ofício requisitório, via RPV, devendo ser encaminhada 

autoridade na pessoa de quem o ente público foi citado para o processo, 

na forma do art.535, §3º, II do CPC.

Cumpridas as determinações anteriores, expeçam-se os respectivos 

alvarás conforme solicitado e, nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis (MT), 4 de julho de 2018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 19277 Nr: 3013-98.2005.811.0050

 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: ROSANI ZANELA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIS FERTILIZANTES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO ZANELA - OAB:6.744/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANTONIO MEDEIROS 

DA SILVA - OAB:5.423-B/MT

 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.Campo Novo do Parecis (MT), 20 de junho de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 61491 Nr: 2489-57.2012.811.0050

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DEUZIMAR GOMES FEITOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMELITA MARIA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 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.Campo Novo do Parecis (MT), 20 de junho de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 95367 Nr: 4944-19.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONALDO DA SILVA CUPERTINO - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 4944-19.2017.811.0050 (Código 95367)

Autor: Banco Bradesco S/A

Requerido: Leonaldo da Silva Cupertino - ME

Vistos em correição.

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta pelo BANCO 

BRADESCO S/A em face de LEONALDO DA SILVA CUPERTINO – ME, 

ambos devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Deferida a liminar (f. 38), o bem foi apreendido (f. 45).

No entanto, a parte autora peticionou informando o acordo realizado às f. 

47-50.

Vieram os autos conclusos.

É o sucinto relatório.
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 DECIDO.

Compulsando os autos com a devida diligência, observo que as partes 

transigiram amigavelmente quanto ao conflito existente na demanda 

conforme se vê às f. 47-50.

Assim, homologo o acordo realizado entre as partes, na forma e 

condições pactuadas no termo de f. 47-50.

Ex positis, JULGO EXTINTA a presente ação, nos termos do artigo 924, 

inciso II, do Código de Processo Civil, uma vez que, consoante consta nos 

autos, o requerido purgou a mora.

Proceda-se, se for o caso, ao desbloqueio do veículo objeto do presente 

feito via Sistema Renajud.

 Isento de custas, despesas processuais e honorários advocatícios (LEF, 

art. 26).

Transitada em julgado, arquive-se com as baixas necessárias.

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

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Campo Novo do Parecis/MT, 19 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 63822 Nr: 1843-13.2013.811.0050

 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: VANDELINA VIEIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAMILA COSTA LEITE DALPIAN 

- OAB:9.066/MT, GABRIEL COSTA LEITE - OAB:6608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido para condenar o Instituto 

Nacional de Seguro Social ao pagamento de Aposentadoria por Invalidez a 

Srª. Vandelina Vieira da Costa, no valor de um salário mínimo vigente, 

desde a data da citação.Declaro extinto o processo, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil. Também, 

defiro a antecipação dos efeitos da tutela para determinar que o réu 

conceda, no prazo de 30 (trinta) dias, o benefício deferido.Deverá incidir 

sobre os valores a atualização monetária pelo IPCA a partir de cada 

parcela e juros de mora de acordo com o índice oficial de remuneração 

básica da caderneta de poupança, a forma do art.1º-F, da Lei 9.494/97 

com redação dada pela Lei 11.960/09, em consonância com a tese de 

Repercussão Geral Tema 810 (RE 870947) de 20.09.2017.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).Após, 

certifique-se o trânsito em julgado e arquive-.P.R.I.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.Campo Novo do 

Parecis/MT, 19 de junho de 2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23631 Nr: 283-46.2007.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO LUIZ KELLER, FELIPE HERNANDEZ 

MARQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ALEXANDRE FERRES SCHIMITH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE HERNANDES MARQUES - 

OAB:48.104-RS, MARCELO LUIZ KELLER - OAB:OAB/MG Nº 10541

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT

 Autos nº 283-46.2007.811.0050 (Código 23631)

Exequente: Marcelo Luiz Keller e outro

Executado: Espólio de Alexandre Ferres Schimith

Vistos em correição.

Defiro o pleito de f. 139 (não numerada) e, via de consequencia, intime-se 

a parte executada, por meio de seu patrono, via DJE, para que, no prazo 

de quinze dias, se manifeste acerca da penhora no rosto dos autos do 

inventário sob o Código 25725.

Com o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para manifestação 

no prazo de quinze dias.

Em seguida, certifique o cumprimento integral desta decisão e tornem os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94698 Nr: 4600-38.2017.811.0050

 AÇÃO: Liquidação por Artigos->Procedimento de Liquidação->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEIDES NOGUEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER SEVERO - 

OAB:17.492/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 600-38.2017.811.0050(Código 94698)

Requerente: Cleides Nogueira da Silva

Requerido: Ympactus Comércial Ltda. - TELEXFREE

Vistos em correição.

Intime-se a parte autora para que dê prosseguimento no feito, no prazo de 

quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 81777 Nr: 1814-55.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WERNER & WERNER LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pelo Banco Bradesco 

S/A em face de Werner & Werner Ltda. Me, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe.

O feito seguiu o devido tramite processual, de modo que a parte 

exequente foi intimada para dar prosseguimento ao feito, decorrido o 

prazo, a parte nada manifestou.

 Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte exequente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte.

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do exequente.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 28689 Nr: 2106-21.2008.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

 PARTE AUTORA: AMIGO DA TERRA INSUMOS AGROPECUARIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERRA OESTE MAD. IND. E COM. LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOERI PANDOLFI KAMINSKI - 

OAB:10.895, VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação monitória ajuizada pela empresa Amigo da Terra 

Insumos Agropecuários Ltda. em face de Serra Oeste Mad. Ind. E Com. 

Ltda., ambos devidamente qualificados nos autos.

Às f. 87 verso consta AR devolvido informando a impossibilidade de 

intimação da parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, de modo que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Quanto mais, em que pese a parte autora tenha protocolado pedido via 

PEA, observo que tais pleitos são datados de 20 de abril de 2.018 e 21 de 

maio de 2.018, ou seja, prazo incontestavelmente intempestivo face as 

decisões proferidas.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67739 Nr: 1656-68.2014.811.0050

 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: ANTONIO CARLOS COUTINHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:MT-8.184-A

 Vistos em correição.

Cuida-se de ação de cobrança da complementação da indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Antonio Carlos Coutinho em face 

da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Às f. 78 consta AR devolvido informando a impossibilidade de intimação da 

parte autora para dar prosseguimento ao feito.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

O art. 274, parágrafo único do CPC que estabelece que não dispondo a lei 

de outro modo, as intimações serão feitas às partes, aos seus 

representantes legais, aos advogados e aos demais sujeitos do processo 

pelo correio ou, se presentes em cartório, diretamente pelo escrivão ou 

chefe de secretaria, de modo que se presumem válidas as intimações 

dirigidas ao endereço constante dos autos, ainda que não recebidas 

pessoalmente pelo interessado, se a modificação temporária ou definitiva 

não tiver sido devidamente comunicada ao juízo, fluindo os prazos a partir 

da juntada aos autos do comprovante de entrega da correspondência no 

primitivo endereço.

Outrossim, na forma do art. 485, III, do CPC, será extinto o processo, sem 

resolução do mérito, quando o autor não promover os atos e diligências 

que lhe competir, abandonando a causa por mais de trinta dias.

Nessa esteira, constitui dever da parte autora manter endereço atualizado 

nos autos do processo a fim de efetivar a intimação dos atos processuais.

Quanto mais, em que pese a parte autora tenha protocolado pedido via 

PEA, observo que tais pleitos são datados de 20 de abril de 2.018 e 21 de 

maio de 2.018, ou seja, prazo incontestavelmente intempestivo face as 

decisões proferidas.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 72856 Nr: 871-72.2015.811.0050

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOC. DO SUDOESTE DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILLIAN DA SILVA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE CHEJERDEMIAN 

SANCHIK - OAB:11876-A, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68897 Nr: 2513-17.2014.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HILTON PESTANA ANTUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WASHINGTON FARIA SIQUEIRA - 

OAB:18.071-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Trata-se de ação de busca e apreensão com pedido liminar ajuizada pelo 

Banco Itaucard S/A em face de Hilton Pestana Antunes, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

A inicial foi recebida conforme se vê às f. 34.

O bem não foi encontrado para ser apreendido conforme certidão de f. 56.

Diante disso fora expedida carta de intimação pessoal à parte autora para 

prosseguimento do feito, todavia, mesmo intimada (AR de f. 62 verso), 

esta manteve-se inerte (f. 63).

Os autos vieram conclusos.

DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte (f. 63).

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.
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Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33247 Nr: 22-76.2010.811.0050

 AÇÃO: Depósito da Lei 8. 866/94->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DALVA DA SILVA TORRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLAVIO NEVES COSTA - 

OAB:153447, GEOVANI LUIZ MUNARI LOTHAMMER - OAB:14554, 

MARCIA MARIA DA SILVA - OAB:8922-A/MT, NILZA GOMES MACHRY 

- OAB:8245-B/MT, RAPHAEL NEVES COSTA - OAB:12411-A, RICARDO 

NEVES COSTA - OAB:12410-A/MT

 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 67732 Nr: 1649-76.2014.811.0050

 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: CLAUDINEI PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO DE LIMA FILHO - 

OAB:MT/18.112A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

- OAB:8.506-A

 Vistos em correição.

Trata-se de ação de cobrança da complementação da indenização do 

Seguro Obrigatório DPVAT ajuizada por Claudinei Pereira da Silva em face 

da Seguradora Líder dos Consórcios de Seguro DPVAT, ambos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe.

Devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, a parte autora 

manteve-se inerte ao chamado judicial, conforme se vê na certidão de f. 

87.

Os autos vieram conclusos.

É o relatório.

FUNDAMENTO. DECIDO.

Conforme se verifica nos autos a parte requerente abandonou o feito, pois 

devidamente intimada para dar seguimento, permaneceu inerte (f. 87).

Com efeito, diante da inação da parte autora, não resta alternativa a este 

Juízo a não ser extingui-lo.

Ademais, isso não impede que a requerente, na forma adequada e com a 

devida responsabilidade, adentre com novo pedido para ver satisfeita sua 

pretensão.

Ex positis, JULGO EXTINTA por sentença a presente ação, sem resolver o 

mérito, nos termos do artigo 485, II, do Código de Processo Civil.

Eventuais custas e honorários em desfavor do requerente.

Atente-se ao que dispõe o Provimento 40/2014/CGJ/TJMT.

Transitada em julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

Publique-se.

Registre-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 20983 Nr: 1279-78.2006.811.0050

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MHMK, GCMK, LCM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDAAK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NELSO CONSTANTE PEREIRA 

MAZUI - OAB:10293-B, ROGERIO DE CAMPOS - OAB:8967-B/MT, 

VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - OAB:, VALMIR DA SILVA OLIVEIRA - 

OAB:11692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 Vistos em correição,

Sem delongas, constato que o Espólio possui débitos tributários junto a 

Fazenda Pública Municipal, de modo que as partes parcelaram o débito.

Nessa senda, nos termos do art. 662 e ss do CPC, intime-se o 

inventariante para que, no prazo de quinze dias, apresente formal de 

partilha, atentando-se quanto a reserva de bens no valor estimado do 

débito fiscal.

Com a apresentação, intime-se o Ministério Público para manifestação no 

prazo de quinze dias.

Decorrido o prazo, tornem os autos conclusos imediatamente, uma vez 

que se trata de processo incluso na Meta 02 CNJ.

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.: 70353 Nr: 3493-61.2014.811.0050

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFG, LF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN - 

OAB:12998/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Defiro parcialmente o pleito de f. 106-107, uma vez que a realização de 

busca ao Sistema Infojud somente é realizada quando comprovado o 

esgotamento das vias administrativas pela parte autora para a localização 

de bens do executado.

Assim, intime-se a parte autora para que comprove que exauriu todas as 

possibilidades de encontrar bens do executado, eis que em detida análise 

do feito, constato que inexistem notícias de que a parte exequente tenha 

realizado pesquisa na Junta Comercial, Cartórios Imobiliários, 

Concessionárias de Serviço Público ou empresas de telefonia. Igualmente, 

não há informações de consulta ao site de telelistas ou de expedição de 

ofícios ao DETRAN, etc.

 Todavia, por se tratar de processo que envolve débitos alimentares, 

defiro o pedido de realização de bloqueio de eventuais veículos 

automotores em nome do executado, por meio do Sistema Renajud.

Realizada a consulta/penhora/constrição, intime-se a parte autora para 

manifestação em quinze dias.

Sem prejuízo, expeça-se mandado de penhora e avaliação de bens do 

executado.

Em caso positivo a constrição de veículos automotores em nome do 

executado, bem como penhora de bens, intime-se este para manifetar o 

que entender de direito em quinze dias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 33961 Nr: 728-59.2010.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SOLANGE VIANA GARCIA DA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANE APARECIDA 

BIAVA DE PAIVA - OAB:11460/MT, DANIELA KUHN SARMENTO COSTA 

- OAB:5879-B

 Vistos em correição,

Tendo em vista os cálculos apresentados às f. 329-330, DEFIRO o pleito 

ministerial de f. 328 e, por conseguinte, INTIME-SE a requerida para pagar 

o débito, no prazo de quinze dias, nos termos do art. 523 e ss do CPC.
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Com o decurso do prazo, CERTIFIQUE e dê-se VISTAS dos autos ao 

Ministério Público.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 99199 Nr: 1650-22.2018.811.0050

 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: EDILMA CORREIA DE SOUZA LIMA, Clovis Francisco 

Lima, CASSIANO RICARDO LIMA, CLAUDIA SIMONE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANAINA CONCEIÇÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Newton de Figueiredo 

Castro - OAB:8.392/MT, DAIANA TAYSE TESSARO MINOZZO - 

OAB:12.280/MT, FERNANDO ROBERTO DIAS - OAB:14.574/MT, 

JAQUELINE RAFAGNIN MARQUES - OAB:15.499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (...) .Outrossim, vale registrar que a parte autora do presente feito é 

composta por quatro indivíduos, todos maiores, capazes e com profissão, 

ou seja, cenário apto a demonstrar, a princípio, que estes possuem de 

arcar com as custas judiciais.Com tais considerações, intime-se a parte 

autora para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias, emendar à inicial, 

juntando documentos que comprovem a hipossuficiência alegada de todos 

os autores, ou, não havendo comprovação de hipossuficiência, proceda 

ao recolhimento de custas, sob pena de extinção do feito (NCPC §2º do 

art. 99 e art. 290).Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 23 de julho de 

2.018.Cláudia Anffe Nunes da CunhaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 37487 Nr: 840-91.2011.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON GERMANO BERGMANN, CLEUNICE TEREZINHA 

CARAMORI BERGMANN, LEONEL MACHADO, SILVANA ALVES CRESTANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONEL MACHADO, SILVANA ALVES 

CRESTANI, MILTON GERMANO BERGMANN, CLEUNICE TEREZINHA 

CARAMORI BERGMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, GLAUCIA MANSUR SCHIMITH - OAB:8161/MT, 

MAGALI FURTAK - OAB:7.790-MT, PATRICIA ALINE RAMOS FERREIRA 

- OAB:7.203, PAULA C. CARREIRA S. RAMOS - OAB:9.989, SAMIR 

DARTANHAN RAMOS - OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA MANSUR SCHIMITH 

- OAB:8161/MT, JANDIR LEMOS - OAB:12541-A, MAGALI FURTAK - 

OAB:7.790-MT

 Vistos em correição,

Intime-se a parte exequente para que se manifeste acerca do pleito 

formulado pela parte executada de desbloqueio dos valores penhorados, 

no prazo de cinco dias, sob pena de aceitação tácita.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 23700 Nr: 350-11.2007.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSTRUTORA PRÓ-SILO SOCIEDADE SIMPLES LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INCOFAL INDUSTRIA E COMÉRCIO DE 

FARELADOS LTDA, MILTON RODOLFO JOST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA KUHN SARMENTO 

COSTA - OAB:5879-B, WILSON TERUO KOBAYASHI - OAB:2558-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HUMBERTO COLOMBO RIBAS 

- OAB:35691, RAFAEL DE AVILLA MEZZALIRA - OAB:11.149 MT

 Vistos em correição,

Trata-se de execução de título extrajudicial ajuizada pela empresa Pro-Silo 

em face da empresa INCOFAL, ambas devidamente qualificadas nos 

autos.

Observo que a presente execução ficou paralisada face a decisão que 

suspendeu a realização da hasta pública do bem penhorado (f. 430-431).

Ocorre que as partes não realizaram acordo, oportunidade em que a 

exequente informou às f. 564-567 que o débito atualizado atinge o valor de 

R$ 1.504.423,32 (um milhão quinhentos e quatro mil e quatrocentos e vinte 

e três erais e trinta e dois centavos).

O valor do imóvel penhorado é de R$ 3.873.486,00 (três milhões 

oitocentos e setenta e três mil quatrocentos e oitenta e seis reais) (f. 431).

Às f. 564-567 a parte exequente pugna pela adjudicação do imóvel.

Com tais considerações, e, com fulcro no art. 876 e ss do CPC, INTIME-SE 

a parte executada, por meio de seu patrono, via DJE, para que no prazo 

de quinze dias, manifeste acerca do pleito de adjudicação.

Sem prejuízo, considerando o valor do débito e o valor do imóvel objeto do 

pleito de adjudicação, nos termos do art. 876, §4º, do CPC, INTIME-SE a 

parte exequente para que deposite, no prazo de quinze dias, a diferença 

do valor do bem.

Decorrido o prazo, CERTIFIQUE o cumprimento integral da presente 

decisão e, em seguida, TORNEM os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 25255 Nr: 1889-12.2007.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: DU PONT DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER BENDE RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PELEGRINI - 

OAB:16064OAB/MT, JAMES LEONARDO PARENTE DE ÁVILA - 

OAB:5367, PAULO ROGERIO DE OLIVEIRA - OAB:7074, PEDRO 

EVANGELISTA DE ÁVILA - OAB:1823-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TERCIO BENDE RODRIGUES - 

OAB:9460-MT

 Vistos em correição,

Observo que a finalidade da missiva é a avaliação do imóvel com posterior 

intimação da parte executada.

Todavia, conforme se vê às f. 175-177 a missiva foi devolvida sem a 

intimação da parte executada acerca do novo auto de avaliação(f. 

176-177) da área penhorada (f. 119).

Assim, considerando a manifestação da parte exequente (f. 188-189) 

acerca do laudo de avaliação do imóvel que apontou o valor de 

R$11.900.000,00 (onze milhões e novecentos mil reais), intime-se a parte 

executada, por meio de seus patronos, via DJE, para que se manifeste 

acerca do laudo de avaliação no prazo de quinze dias.

Em seguida, intime-se a parte exequente para manifestação em cinco dias.

Por fim, tornem os autos conclusos para análise de eventual homologação 

do laudo de avaliação.

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.: 81948 Nr: 1909-85.2016.811.0050

 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): CONSTRUFABRIL CONSTRUTORA E 

PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA., CARLOS CESAR PEREIRA TARGINO, 

JACI PEREIRA TARGINO, MARISA HELENA WIEHL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A, ANDRE STUART SANTOS - OAB:10.637 OAB/MS, 

GUILHERME FREDERICO DE FIGUEIREDO CASTRO - OAB:10647/MS, 

JOSE HENRIQUE DA SILVA VIGO - OAB:17.074-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ DE ASSIS DA ROSA - 

OAB:

 Vistos em correição.

Cuida-se de embargos de declaração opostos pela parte 

embargante/exequente em face da sentença que homologou o acordo e 

extinguiu o feito ao argumento de que é contraditória e omissa.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 
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dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito da 

embargante, uma vez que analisando detidamente a sentença proferida 

constato que no que tange o pedido de suspensão do feito, foi 

devidamente fundamentado, eis que a sentença homologatória de acordo 

constitui título executivo judicial, de modo que ainda que o acordo outrora 

homologado fixe o adimplemento de prestações periódicas, eventual 

descumprimento do pactuada ensejará sua execução, não cabendo a 

retomada do curso processual na fase em que se encontrava o feito 

antes da homologação.

Nesse cenário, restou claro apenas a inconformidade da parte 

embargante face a sentença prolatada, não havendo o que se falar em 

contradição, omissão e obscuridade, pois a embargante baseia o pedido 

apenas em fundamentações genéricas.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito NÃO lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na decisão embargada.

Por conseguinte, certifique o transito em julgado da sentença, de modo 

que, positivo o decurso do prazo, arquive-se o feito com as anotações e 

baixas necessárias.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 62737 Nr: 717-25.2013.811.0050

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PÚBLICOS 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - FESSP/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO JOSE RICCI 

BOAVENTURA - OAB:9271/MT, CELSO ALVES PINHO - OAB:12.709/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Everly Soares Rosiak - 

OAB:17.866-O/MT, MILTON DO PRADO GUNTHEN - OAB:3976/MT

 Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito NÃO lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na decisão embargada.Por conseguinte, certifique o transito em 

julgado da sentença, de modo que, positivo o decurso do prazo, 

arquive-se o feito com as anotações e baixas necessárias.Intimem-se as 

partes, por meio de seus patronos, via DJE.Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68697 Nr: 2364-21.2014.811.0050

 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: CLAUDIO SCARIOT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA SAMIRA PAYÃO 

FRANCO - OAB:239.437/SP, MARCOS CAMPOS DIAS PAYÃO - 

OAB:96057/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22165-A/MT, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13.842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:MT 17980/A

 Vistos em correição,

Cuida-se de embargos de declaração opostos em face da sentença que 

julgou improcedente o pedido da parte autora/embargante.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, vejo óbice no acolhimento do pleito da 

embargante, uma vez que analisando detidamente a sentença proferida 

denoto que não existe obscuridade, omissão ou erro, eis que não há o que 

se falar em falta de especificação acerca das alterações dos indíces de 

correção monetária, pois foi devidamente fundamentada conforme se vê 

às f. 382.

Nesse cenário, restou claro apenas a inconformidade da parte 

embargante face a sentença proferida que julgou improcedente o pedido 

inicial, não havendo o que se falar em contradição, omissão e 

obscuridade, pois a embargante baseia o pedido apenas em 

fundamentações genéricas, capazes de demonstrar, tão somente, seu 

inconformismo com a sentença prolatada.

Ante o exposto, recebo os embargos de declaração e no mérito NÃO lhes 

dou provimento, eis que não consta contradição, obscuridade e/ou 

omissão na sentença embargada.

No mais, certifique o transito em julgado da sentença, de modo que, se 

positivo, arquive-se o feito.

Intimem-se as partes, por meio de seus patronos, via DJE.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68205 Nr: 2004-86.2014.811.0050

 AÇÃO: Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELSA VAREIRO, ESDRA MARIA DE JESUS, MARIA DE 

LOURDES LIMA FAY, MARCIO VIANA GIMENES, MÁRCIA LISIANE BRIGO 

BORNES, LOURDES RODRIGUES CHAGAS DE BARROS, VALMIR DA 

SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM, 

PRESIDENTE DO FUNSEM - NEDILSON MACIEL DOS SANTOS, MUNICÍPIO 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS, PREFEITO MAURO VALTER BERFT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT

 Vistos em correição.

Cuida-se de embargos de declaração interpostos pela parte autora face a 

sentença proferida, alegando contradição na condenação da parte 

embargante/requerida.

Os autos vieram conclusos.

FUNDAMENTO.

 DECIDO.

Quando da prolação da sentença, o juízo ao declarar seu entendimento, 

fundando-o em alguma disposição legal, em algum elemento de prova que 

lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma corrente jurisprudencial, 

está, por conseguinte, afastando a incidência de qualquer outro 

dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância probatória e também das 

eventuais outras posições jurisprudenciais que lhe parecerem 

incompatíveis.

Partindo dessas premissas, não vejo óbice ao acolhimento do pleito, uma 

vez que analisando detidamente a sentença proferida, denoto erro material 

quando da condenação da parte requerida e, para tanto, retifico 

qualificação que passa a contar o seguinte trecho:

“(...)TAnte o exposto, nos termos do art. 487, I do CPC, julgo procedente o 

pedido, a fim de condenar, solidariamente, o Fundo de Previdência dos 

Servidores Públicos Municipais de Campo Novo do Parecis e o Município 

de Campo Novo do Parecis, a efetuar à devolução das quantias 

descontadas indevidamente a título de contribuição previdenciária sobre 

terço de férias, compreendidas entre o período de 09.05.2009 a 

09.05.2014, devendo ser apurada em liquidação de sentença, acrescidas 

de correção monetária que deverá incidir desde a realização dos referidos 

descontos e juros de mora de 1% ao mês a partir do trânsito em julgado da 

presente decisão. (...)”.

Ante o exposto, recebo os embargos interpostos pela parte autora e no 

mérito lhes dou provimento, nos termos acima descritos.

No mais, mantenho a sentença na íntegra.

Intime-se a parte autora, por meio de seu patrono, via DJE.

 Certifique o transito em julgado da sentença proferida e, se positivo, 

arquive-se o feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 94120 Nr: 4251-35.2017.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAMES MARTINS MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA - TELEXFREE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANIA CAVALHEIRO MORAES 

RANZI - OAB:8477-A/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição,

Sem delongas, INDEFIRO o pleito de f. 44, uma vez que se trata de 

diligência que pode ser realizada pela parte exequente.

Assim, intime-se a parte exequente para que, no prazo de cinco dias, 

indique bens passíveis de penhora em nome da parte executada, sob 

pena de suspensão e arquivamento do feito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 67659 Nr: 1597-80.2014.811.0050

 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: RITA LUIZ MEDRADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSORCIOS DO 

SEGURO DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sales Missio - OAB:8142-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FAGNER DA SILVA BOTOF - 

OAB:12903/MT, RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - 

OAB:MT-8.184-A

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) RONIVAN DOS REIS 

S. GUIMARÃES JUNIOR, para devolução dos autos nº 

1597-80.2014.811.0050, Protocolo 67659, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de adoção das medidas cabíveis (Provimento 

38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 9591 Nr: 2768-92.2002.811.0050

 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: MAYSA MACIMAN FERREIRA, APARECIDA MELLO 

MACIMAN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE JOÃO HENRIQUE FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBINO RAMOS - 

OAB:3.559-B/MT, ANTONIO FERREIRA DINIZ - OAB:16.355, PATRICIA 

ALINE RAMOS FERREIRA - OAB:7.203, SAMIR DARTANHAN RAMOS - 

OAB:8391/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos,

Tendo em vista as informações de f. 224, intime-se a inventariante, 

pessoalmente, para dar andamento ao feito no prazo de cinco dias, sob 

pena de extinção.

Sem prejuízo, CERTIFIQUE a Sra. Gestora Judiciária acerca do 

apensamento das execuções constantes no Sistema Apolo, uma vez que 

somente o presente processo de inventário foi encaminhado concluso a 

este gabinete.

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.: 73000 Nr: 947-96.2015.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NEUTO GRAZIOLA, GRAZIOLA & LUCAS DE 

MORAES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LUIZ C. N. RIBEIRO - 

OAB:12.560/MT, MARCELO ÁLVARO C. N. RIBEIRO - OAB:15.445/MT, 

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO - OAB:5.308/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, em correição.

Considerando o teor da petição de f. 50 e a certidão do imóvel penhorado 

nestes autos (f. 31-32) apontar para a existência de alienação fiduciária 

junto ao Banco do Brasil S/A, determino a intimação desta instituição 

financeira para que manifeste nos autos, tendo em vista a possibilidade de 

vigência do contrato de alienação fiduciária mencionado na matrícula do 

imóvel.

Com a manifestação ou decorrido o prazo, certifique-se e intime-se a parte 

exequente para manifestar nos autos no prazo legal, oportunidade em que 

deverá apresentar a certidão de inteiro teor atualizada do imóvel em 

questão, para fim de deliberações deste Juízo acerca do pleito de f. 50.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 71193 Nr: 4155-25.2014.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PIPPI MÁQUINAS AGRÍCOLAS LTDA, 2ª VARA CÍVEL DE 

GIRUÁ/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HERMETO LUCIANO KOLLING, MARCIA 

GEWEHR KOLLING, ELOI LUÍS FRITZEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTO LUIS SULZBACH - 

OAB:26293

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 27500 Nr: 928-37.2008.811.0050

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADM DO BRASIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ ALVES CAPISTRANO, LORINETE DOS 

REIS CAPISTRANO, SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, FREDERICO 

CARLOS HERKLOTZ, LUIZ VERNER KLEIN, LUCILA SALA HERKLOTZ, 

CIRLEI CORADI KLEIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THALLYTTA DE OLIVEIRA 

SEIFERT - OAB:18.293/MT

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que se manifeste acerca da certidão do Oficial de 

Justiça de f. 282.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 91176 Nr: 2526-11.2017.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CENTRAL TRANSPORTES E LOGISTICA EIRELI 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3.056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 2526-11.2017.811.0050(Código 91176)

Autor: Banco Bradesco S/A
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Requerido: Central Transportes e Logistica Eireli Epp

Vistos em correição.

Deixo de analisar o pleito de f. 52-54, haja vista a sentença proferida nos 

autos que julgou procedente o pedido contido na inicial.

Assim, certifique o transito em julgado da sentença proferida e, se 

positivo, arquive-se o feito com as baixas e comunicações necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Campo Novo do Parecis/MT, 19 de junho de 2.018.

Cláudia Anffe Nunes da Cunha

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 68458 Nr: 2197-04.2014.811.0050

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAUL FRANCISCO DE SOUZA E SILVA, MARIA REGINA 

RIVALTA E SILVA, FREDERICO CARLOS HERKLOTZ, LUIZ VERNER KLEIN, 

CIRLEI CORADI KLEIN, LUCILA SALA HERKLOTZ, JOSÉ ALVES 

CAPISTRANO, LORINETE DOS REIS CAPISTRANO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADM DO BRASIL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE FABIO P. FERRARINI - 

OAB:14.864/MT, OPSON LUISANDRO PULGA BAIOTO - OAB:11133/MT, 

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT - OAB:18.293/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIR BRAGA JUNIOR - 

OAB:4.735/MT, JOÃO ROBERTO ZILIANI - OAB:644

 Impulsiono os autos para intimação da parte requerida para que apresente 

o rol de testemunhas no prazo de 05 (cinco) dias, bem como, 

manifestar-se acerca do rol de testemunhas apresentados pela parte 

autora.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 4810 Nr: 16-84.2001.811.0050

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REMIGIO DORIVAL MOMESSO, MARIA LADI 

NOGUEIRA MOMESSO, ARMANDO JACINTO BROLIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR o advogado da parte autora, para que 

no prazo de 10 dias, se manifeste nos autos, efetuando o pagamento do 

preparo referente a distribuição e cumprimento da carta precatória 

expedida nos autos, nos termos do artigo 389 da CGJ, ou comparecendo 

na Secretaria e retirando a presente carta precatória para distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudia Anffe Nunes da Cunha

 Cod. Proc.: 75506 Nr: 2448-85.2015.811.0050

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIR JOSÉ RUGERY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:5.835-A/MT, THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO - 

OAB:17.528/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que efetue o pagamento de diligência do Sr. Oficial de 

Justiça, por meio do sistema CPD, cujo acesso se dá através do sítio 

eletrônico www.tjmt.jus.br - aba "Emissão de Guias Online", aportando-se 

aos autos o comprovante de pagamento a fim de que seja possibilitado o 

cumprimento do mandado pelo(a) Sr.(a) Oficial de Justiça.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000509-48.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ZAQUIEL FERREIRA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000509-48.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 06 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000541-53.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS DE JESUS SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO)

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo nº 

1000541-53.2018.8.11.0050 CERTIDÃO Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte autora 

emendar a petição inicial, adequando-a ao disposto no artigo 320 do NCPC, 

c/c art. 4º, III, da Lei n. 9.099/95, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

complete a inicial com os seguintes documentos: a) Comprovante de 

endereço em seu nome, contrato de aluguel, ou com declaração de 

domicílio firmada pelo titular do comprovante apresentado.A inércia 

acarretará o indeferimento da inicial (NCPC, art. 321, parágrafo único). 

Campo Novo do Parecis (MT),Segunda-feira, 06 de Agosto de 2018. NILZA 

PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000515-89.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TIAGO TAVARES DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO DOS SANTOS MENDONCA OAB - MT0010064A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1000515-89.2017.8.11.0050 CERTIDÃO Certifico e dou fé que o recurso 

inominado foi interposto tempestivamente. Nos termos do provimento 

55/07-CGJ, impulsiono estes autos para intimação da parte Recorrida, 

apresentar as contrarrazões ao recurso, no prazo de 10 (dez) dias. 

Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 06 de Agosto de 2018. 

NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000296-76.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO RICARDO MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO DE CAMPOS OAB - MT0008967A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000296-76.2017.8.11.0050. REQUERENTE: PAULO RICARDO MEDEIROS 

REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A Vistos. 

Considerando que no ID 13909717 o feito fora devolvido a este juízo, em 

razão do trânsito em julgado do acórdão de ID 13909708, e os embargos 

de declaração ID 13933909 estão relacionados a decisão da Turma 

Recursal, em data posterior ao trânsito em julgado, determino o 

arquivamento dos autos, diante da improcedência da demanda em 

recurso. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 2 de agosto de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000129-25.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR RIBEIRO DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos. Retifiquem-se 

a distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 02 de Agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000107-64.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ZORDAN & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MEDEIROS DA SILVA OAB - MT0005423A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RUBIA ARGENTA DEON (EXECUTADO)

PIRACANJU PARTICIPACOES LTDA - ME (EXECUTADO)

RODRIGO CALETTI DEON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE BARBOSA MATIAS OAB - MT0021936A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS Vistos. Retifiquem-se 

a distribuição e autuação, para constar a presente como cumprimento de 

sentença. Após, intime-se o devedor para efetuar o pagamento no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena do montante da condenação ser acrescido 

de multa no percentual de 10% (CPC, 523 c/c 52, caput, Lei nº 9.099/95); 

Transcorrido o prazo do parágrafo anterior sem o cumprimento do julgado, 

expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação, penhorando-se 

tantos bens quantos bastem para o pagamento do principal, acrescido de 

juros e correção monetária; Efetuada a penhora, intime-se o devedor para 

embargar a execução no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 523, §1º e 

Súmula 11, Turmas Recursais do TJMT), nos termos do artigo 52, IX, da Lei 

nº 9.099/95. Recaindo a penhora em bens imóveis, será intimado também a 

cônjuge do devedor; Transcorrido o prazo para oposição de embargos, 

certifique-se. Após, conclusos para impulso oficial. Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 

Quinta-feira, 02 de Agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000428-36.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA SANTIANE ARAUJO DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT0015916A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000428-36.2017.8.11.0050. REQUERENTE: RENATA SANTIANE ARAUJO 

DE JESUS REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICACOES SA 

Vistos. Considerando que não houve interposição de recurso da decisão 

proferida pela Turma Recursal, tendo os autos retornado ao juizo "a quo" 

(após o trânsito em jugaldo - ID 13791086), considerando que não tem 

esta magistrada competência para análise do pedido do ID 14255925, que 

deveria ter sido objeto de recurso junto ao juízo "ad quem", determino o 

prosseguimento do feito para o pagamento das custas. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 2 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010106-58.2014.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

H. CARDOSO DE OLIVEIRA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDNA MARCIA CAMPOS DO NASCIMENTO OAB - MT0009882A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AFNIT SPORT CONFECCOES & CALCADOS LTDA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

NILVA MARTINS CUNHA (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

8010106-58.2014.8.11.0050. EXEQUENTE: H. CARDOSO DE OLIVEIRA - 

ME EXECUTADO: AFNIT SPORT CONFECCOES & CALCADOS LTDA Vistos. 

Concedo o prazo de 10 (dez) dias para a parte autora informar bens para 

penhora, sob pena de extinção pelo não localização de bens. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 6 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da 

Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000167-71.2017.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA BASSANI OAB - MT0017446A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG0109730A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 
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1000167-71.2017.8.11.0050. REQUERENTE: MARCIA RODRIGUES DA 

SILVA REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

Vistos. Inicialmente, indefiro a manifestação da ilustre causídica no ID 

14080398, pois o feito já fora sentenciado e com recurso, cuja decisão já 

transitou em julgado. Outrossim, esclareço que o pedido é infundado já 

que não foi objeto da petição inicial, tampouco antes da sentença fora 

requerida tal providência para que oportunizasse o contraditório e análise 

pelo juízo "a quo" e "ad quem". Por outro lado, destaco a conduta da 

causídica da parte autora de total falta de respeito e urbanidade exigido de 

todos os operadores do direito, ferindo ainda o art. 31 do Estatuto da OAB, 

no Capítulo VIII, em que trata da "Ética do Advogado", ao se insurgir contra 

as decisões do processo de forma agressiva e desrespeitosa, não se 

utilizando dos instrumentos processuais adequados. "Art. 31. O advogado 

deve proceder de forma que o torne merecedor de respeito e que 

contribua para o prestígio da classe e da advocacia". Assim, não havendo 

qualquer fundamento para o pedido formulado, o que demonstra total 

desconhecimento das regras básicas do processo civil, indefiro o pleito de 

cancelamento da matrícula e o cancelamento dos débitos do semestre, 

anulando qualquer dívida vinculada ao nome da autora, pois não fora 

objeto do processo que já teve sentença e recurso cujas decisões 

transitaram em julgado e não mencionaram (pois não existia até então) os 

pedidos ora analisados e indeferidos. Quanto ao pagamento da 

indenização, formule o pedido adequado para prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessáiro e com as cautela de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 6 de 

agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000378-73.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN EDICARLOS CASTRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000378-73.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JEAN EDICARLOS CASTRO 

DE LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a parte 

autora para que no prazo de 10 (dez) dias apresente documento de 

comprovação de residência válido, não sendo aceito documento de banco, 

sob pena de extinção e arquivamento. CAMPO NOVO DO PARECIS, 6 de 

agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000379-58.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN EDICARLOS CASTRO DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000379-58.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JEAN EDICARLOS CASTRO 

DE LIMA REQUERIDO: BANCO BRADESCARD S.A Vistos. Intime-se a parte 

autora para que apresente documento válido de comprovação de 

residência, não sendo suficiente boleto emitido por banco, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO 

PARECIS, 6 de agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juiz(a) de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000232-32.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE APARECIDO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS GEHRING JUNIOR OAB - MT24318/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (RÉU)

 

Processo n. 1000232-32.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que designo sessão de 

conciliação para 25/09/2018 13:45, ficando o autor devidamente intimado 

através de seu advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o 

reclamante seja intimado pessoalmente, deverá informar esta secretaria 

em tempo hábil para proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a 

ausência injustificada do reclamante, acarretará em extinção e 

arquivamento do feito, e ainda na condenação ao pagamento das custas 

processuais. Campo Novo do Parecis - MT, Segunda-feira, 06 de Agosto 

de 2018 NILZA PEREIRA BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000389-05.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MINOZZO & MINOZZO LTDA ME - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS BOTELHO LUCIDOS OAB - MT0011667S (ADVOGADO)

ELIAS HORACIO DA SILVA OAB - MT0004816A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000389-05.2018.8.11.0050. REQUERENTE: MINOZZO & MINOZZO LTDA 

ME - ME REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

ação anulatória de ato declaratório de exclusão do regime simples nacional 

c/c consignação dos valores devidos e pedido de tutela de urgência de 

natureza antecipada ajuizada por MINOZZO & MINOZZO LTDA ME em face 

do ESTADO DE MATO GROSSO, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Com efeito, os autos foram encaminhados a este Juizado Especial 

em virtude do declínio da competência promovido pelo MM. Juízo da 

Primeira Vara desta Comarca sob o argumento do valor da causa ser 

inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, bem assim pelo objeto da 

demanda não configurar as hipóteses limitadoras de matérias previstas no 

artigo 2º, § 1º da Lei nº 12.153/20009 (cf. decisão lançada nos autos). 

Distribuídos eletronicamente perante este Juízo, os autos vieram 

conclusos para análise. É o relato necessário. Fundamento e Decido. Em 

que pese o entendimento vergastado na r. decisão proferida pelo Juízo da 

Primeira Vara desta Comarca, de se ver que o caso comporta ponderação 

em relação ao quanto previsto na Lei nº 12.153/2009, bem como na 

Resolução nº 004/2014/TP que dispõe sobre os procedimentos no Juizado 

Especial da Fazenda Pública no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso, mormente à luz dos pleitos contidos nos autos. Em suma, a parte 

requerente postula, dentre outros, o deferimento da consignação em 

pagamento do crédito tributário que julga ser devido (R$ 47.370,76), 

calcando seu pleito nos artigos 156, inciso VIII e 164, ambos do Código 

Tributário Nacional, além dos artigos 542 e 893, ambos do Código de 

Processo Civil, restando evidente, portanto, a incompatibilidade do 

procedimento com este Juizado Especial. Isso porque a ação de 

consignação em pagamento tem rito próprio, especial, incompatível com o 

procedimento e os princípios referentes dos juizados especiais (vg. 

oralidade, simplicidade, celeridade, entre outros), mormente por possuir 

caráter dúplice, vez que no caso de procedência do pedido libera o 

devedor (requerente) da obrigação tributária, ao passo que no caso de 

improcedência fornece ao requerido (fazenda pública) o título para 

cobrança da diferença. Saliente-se, por oportuno, que mesmo se tratando 

de pedido cumulado não é possível a tramitação da presente demanda no 

juizado especial desta Comarca, por ser a consignação em pagamento um 

rito especial consoante previsão legal, o qual deve ser observado no caso 

em comento. Em caso idêntico, já decidiu a jurisprudência pátria, verbis: 

CONFLITO NEGATIVO DE COMPETÊNCIA. VARA DA FAZENDA PÚBLICA E 

JUIZADO DA FAZENDA PÚBLICA. VALOR INFERIOR A 60 (SESSENTA) 

SALÁRIOS MÍNIMOS. AÇÃO DE CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 

COMPLEXIDADE DA CAUSA. PROCEDIMENTO ESPECIAL. COMPETÊNCIA 

DA VARA DE FAZENDA PÚBLICA. A Lei n.º 12.153/09 prevê a 

competência absoluta dos Juizados Especiais da Fazenda Pública para 

processar, conciliar e julgar as causas cíveis de interesse dos Estados, 

do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 

(sessenta) salários mínimos Na hipótese em apreciação, não obstante o 

proveito econômico almejado ser inferior a 60 (sessenta) salários mínimos, 

entendo que a complexidade da causa e o procedimento especial adotado 

são incompatíveis com os critérios que regem o sistema dos Juizados 

Especiais. Conflito negativo provido para declarar competente o Juízo da 
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5ª Vara da Fazenda Pública. (TJDFT, Acórdão n.1057777, 

07112754020178070000, Relator: CARMELITA BRASIL 2ª Câmara Cível, 

Data de Julgamento: 31/10/2017, Publicado no DJE: 30/11/2017) – grifei. 

Ante o exposto, deixo de suscitar o conflito negativo de competência e 

DECLARO a incompetência deste Juizado Especial ao processamento e 

julgamento dos autos. Assim, determino a imediata devolução dos autos ao 

r. Juízo da Primeira Vara desta Comarca, para processamento e 

julgamento da presente demanda. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 6 de 

agosto de 2018. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000174-29.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PETRUCIO TEIXEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDOLFO ALVES DA COSTA OAB - MT0004366A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

ROBERTO JOSÉ PIRES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000174-29.2018.8.11.0050. REQUERENTE: JOSE PETRUCIO TEIXEIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ROBERTO JOSÉ PIRES, BANCO DO BRASIL SA 

Vistos. Indefiro o pedido da parte autora de expedição de oficio para 

localização do requerido, por ser responsabilidade atribuída a parte. 

Assim, concedo o prazo de 10 (dez) dias para que forneça o endereço ou 

promova as alterações necessárias na inicial, a fim de que possa ser 

dado prosseguimento ao feito, sob pena de extinção e arquivamento. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 6 de agosto de 2018. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000358-82.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000358-82.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

25/09/2018 14:00, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 06 de Agosto de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000357-97.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MAYANE DE SOUSA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000357-97.2018.8.11.0050 Designação Sessão de 

Conciliação CERTIDÃO Certifico e dou fé que nos termos do art. 16, da Lei 

n. 9.099, de 26 de setembro de 1995, designo sessão de conciliação para 

25/09/2018 14:15, ficando o autor devidamente intimado através de seu 

advogado. Caso, o nobre defensor desejar que o reclamante seja intimado 

pessoalmente, deverá informar esta secretaria em tempo hábil para 

proceder a devida intimação. ADVERTENCIA: a ausência injustificada do 

reclamante, acarretará em extinção e arquivamento do feito, e ainda na 

condenação ao pagamento das custas processuais. Campo Novo do 

Parecis - MT, Segunda-feira, 06 de Agosto de 2018 NILZA PEREIRA 

BRANT Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N.º 032/2018 - DF

Caroline Schneider Guanaes Simões, Juíza de Direito Diretora do Foro, no 

uso de suas atribuições legais e na forma da Lei, etc.

CONSIDERANDO que a servidora Alesandra Fátima Cocco Oliveira, 

Gestora Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania 

desta Comarca, matrícula 9762, usufruirá férias regulamentares nos 

períodos de 06 a 15/08/2018, e 16 a 25/08/2018;

RESOLVE:

Art. 1.º DESIGNAR a servidora Nádia Aparecida de Araújo Martins, 

Analista Judiciária, matrícula 7846, para exercer a função de Gestora 

Judiciária do Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta 

Comarca, nos períodos 06 a 15/08/2018, e 16 a 25/08/2018, durante o 

afastamento da titular.

Art. 2º. Publique e cumpra-se, remetendo cópia ao Departamento de 

Recursos Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso.

Campo Verde, 03 de agosto de 2018.

Caroline Schneider Guanaes Simões

Juíza de Direito Diretora do Foro

EDITAL Nº 008/2018/DF

* O Edital n° 008/2018/DF - referente ao resultado definitivo da seleção 

realizada para Psicólogo e Fisioterapeuta - encontra-se no Caderno de 

Anexos do Diário da Justiça Eletrônico no final desta Edição.

Clique aqui

Caderno de Anexo

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000450-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS COTONICULTORES DE CAMPO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREIA IRNA SCHNEIDER MARX OAB - MT0006131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PEREIRA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000450-57.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

HOMOLOGO o ajuste entabulado entre as Partes, determinando a 

suspensão do feito até o pagamento integral da dívida, na forma do art. 

792 do CPC. ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se 

baixa no relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das 

Partes ou até o advento do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 

5º, I, do NCC), contado a partir do esgotamento do prazo concedido ao 

Executado para pagamento integral da obrigação. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 de agosto 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000586-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CNF - ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS NACIONAL LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS MENDONCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES
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Autos nº 1000586-54.2018.8.11.0051 Ação de Busca e Apreensão 

Decisão. Vistos etc. HOMOLOGO o ajuste entabulado entre as Partes, 

determinando a suspensão do feito até o pagamento integral da dívida. 

ENCAMINHEM-SE os autos ao arquivo provisório, dando-se baixa no 

relatório estatístico, até ulterior manifestação de qualquer das Partes ou 

até o advento do prazo prescricional de cinco anos (art. 206, § 5º, I, do 

NCC), contado a partir do esgotamento do prazo concedido ao Requerido 

para pagamento integral da obrigação. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001301-96.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TIMAC AGRO INDUSTRIA E COMERCIO DE FERTILIZANTES LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MARIOTTI OAB - RS25672 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO MATSUI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001301-96.2018.8.11.0051 Carta Precatória Despacho. Vistos 

etc. INTIME-SE a Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, 

para que promova o recolhimento das custas necessárias à distribuição 

da presente carta precatória, sob pena de devolução. Não sendo 

comprovado o recolhimento no prazo de 30 (trinta) dias, DEVOLVA-SE, 

com as homenagens deste Juízo. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000935-57.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT0015401A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

MARCO ANTONIO LORGA (ADMINISTRADOR JUDICIAL)

LORGA & MIKEJEVS ADVOGADOS ASSOCIADOS (TERCEIRO 

INTERESSADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000935-57.2018.8.11.0051 Recuperação Judicial Decisão. 

Vistos etc. À partida, tendo em vista a proposta feita pelo Representante 

da Administradora Judicial, ARBITRO, como remuneração da administração 

judicial, o valor total de R$ 375.000,00, equivalente a 2,6% do valor da 

causa. Tal valor deverá ser pago mediante adiantamento mensal 

correspondente a R$ 7.500,00, a ser quitado até o dia 10 do mês 

subsequente ao vencido, mediante depósito na conta corrente indicada 

pela Administrador. O remanescente deverá ser pago em parcela única, 

no prazo de 30 (trinta) dias da apresentação do relatório circunstanciado 

(art. 63, III, da Lei 11.101/05), quando do encerramento da recuperação 

judicial. Para o arbitramento da verba honorária, levou-se em consideração 

o razoável montante da dívida; o volume da operação da Recuperanda, a 

sugerir razoável complexidade do trabalho; a remuneração normalmente 

praticada no mercado; e, por fim, a capacidade financeira da Devedora. 

Aliás, a forma de pagamento sugerida pela Administradora Judicial bem 

considera a atual situação da Devedora, pois que, neste momento inicial, 

reservou-se ao recebimento de apenas R$ 7.500,00. No que se refere aos 

embargos declaratórios opostos pela Recuperanda, reconhece-se que, de 

fato, embora a decisão tenha se fundado em duas premissas diferentes, 

na parte dispositiva, acabou por justificar o indeferimento da pretensão da 

Devedora em apenas uma delas. Realmente, se bem observada a aludida 

decisão, tem-se que, por pertencerem a pessoas estranhas à presente 

recuperação judicial, e por se qualificarem como imóveis residenciais, não 

se reconheceu a essencialidade desses bens à atividade da 

Recuperanda, motivo pelo qual se indeferiu o pretendido sobrestamento 

dos atos expropriatórios. Os embargos declaratórios opostos pelo ilustre 

Procurador da Recuperanda bem destacaram o excessivo resumo que se 

fez no dispositivo da decisão que só parcialmente deferiu seu pedido de 

suspensão. Entretanto, ainda que, de fato, os imóveis mencionados nos 

embargos – notadamente as matrículas 11.779, 8.046, 8.049 e 8.124 do 

SRI local – pertençam mesmo à Recuperanda, tem-se por incontroverso se 

tratar de bens residenciais que não importam diretamente às suas 

atividades. Admitindo-se nova averiguação dos imóveis, confirmou-se a 

existência de vários deles de propriedade do sócio da Recuperanda, Sr. 

Ricardo, dados em garantia fiduciária. Assim se refere aos imóveis 

descritos nas matrículas 8.599, 9.676, 9.697 e 9.725 do SRI local, a 

descreverem lotes residenciais no Condomínio das Palmeiras e no Bairro 

São Miguel. Além desses, servem como garantia também os imóveis de 

propriedade do Sr. Thiago – que nenhuma relação parece ter com a 

Recuperanda –, descritos nas matrículas 8.160 e 9.656 deste SRI. Em 

relação a tais imóveis, nenhuma modificação merece a decisão 

embargada, porque, sendo bens de terceiro, e, talvez mais importante, 

sem relação direta à atividade empresarial, nenhuma consideração 

haveriam de merecer do Juízo recuperacional. Não parece ser correta, 

aliás, a alegação de que tais bens seriam essenciais porque haveriam de 

servir como garantia a futuros empréstimos a serem tomados pela 

Recuperanda. É que, conforme se afirma nas matrículas correspondentes, 

já se operou a consolidação da propriedade em relação a todos esses 

imóveis, de maneira que não poderiam validamente servir como garantia 

por dívidas da Recuperanda. Além dos imóveis de terceiro, existem mesmo 

outros, de propriedade da Recuperanda, a servir como garantia fiduciária 

a credores. Trata-se dos imóveis descritos nas matrículas 11.779, 8.046, 

8.049 e 8.124, todas do SRI local. É certo que, na hipótese desses bens, 

não se tem bem estranho à recuperação judicial. Bem ao contrário, tem-se, 

neles, inequívoca parcela do patrimônio da Recuperanda. 

Consequentemente, a eles não se aplica a reserva feita anteriormente. 

Entretanto, tais imóveis, claramente qualificados nas matrículas 

correspondentes como lotes urbanos residenciais (três no Condomínio 

das Palmeiras e um no Bairro Estação da Luz), nada têm com a atividade 

protegida. Neles tendo sido constituído direito real em garantia, não 

permitem que os créditos garantidos sejam alcançados pela presente 

recuperação judicial, exatamente como prescrito no conhecido art. 49, § 

3º, da Lei 11.101/05. Excepcionalmente, nos termos da parte final do 

mesmo artigo, poder-se-ia obstar sua alienação ou sua retirada do 

estabelecimento da Recuperanda, desde que se qualificassem como bens 

de capital essenciais à sua atividade empresarial. Como visto, tais imóveis, 

referindo-se a lotes residenciais urbanos, nada têm com a atividade de 

comércio e de beneficiamento de algodão. Caso se execute a cláusula da 

garantia fiduciária, a atividade empresarial da Recuperanda não seria em 

nada afetada, porque, repete-se, os bens da garantia não compõem o 

acervo das ferramentas da indústria. Tal como antes de afirmou, não se 

tem por idônea a alegação de que tais bens serviriam à tomada de novos 

empréstimos, porque, repete-se, quanto a eles já se operou a 

consolidação da propriedade. Por essa mesma razão, aliás, tais bens não 

poderiam servir ao futuro plano de recuperação judicial, 

independentemente do aceite, ou não, do credor com garantia real. Ora, já 

tendo sido operada a consolidação da propriedade, já não mais pertencem 

à Recuperanda, de maneira que não poderiam sofrer os efeitos de alguma 

disposição como forma de pagamento a outros credores. Nesse contexto, 

já tendo sido consolidada a propriedade dos imóveis nas mãos do credor 

em momento anterior ao deferimento do pedido de processamento desta 

recuperação judicial, o máximo que se conseguiria – e isso acaso se 

confirmasse a essencialidade dos bens – seria impedir a retirada dos 

imóveis da posse da Recuperanda. Sequer abstratamente se poderia 

defender a revogação da consolidação, com a restituição do bem à 

Recuperanda. Não parece procedente, aliás, a alegação da Recuperanda, 

no sentido de que os credores haveriam de utilizar o remanescente para a 

amortização de dívidas inseridas nesta recuperação judicial. É óbvio que, 

em relação a tais créditos atingidos por esta ação, já se operou a 

suspensão prevista no art. 6º da Lei 11.101/05, porque, em relação a eles, 

a tendência é que haja a novação recuperacional. Por isso é que, com tais 

esclarecimentos, mantém-se a decisão embargada. Decido. Pelo exposto, 

RECEBO os embargos declaratórios, embora para negar provimento ao 

pedido infringente, vez que os bens residenciais descritos pela 

Recuperanda não se mostram essenciais à sua atividade empresarial, nem 

poderiam ser utilizados em futuro plano de recuperação judicial, ou mesmo 

oferecidos como garantia de novos empréstimos. INTIME-SE a 
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Recuperanda, na pessoa de seus Procuradores, inclusive para que 

procedam ao início dos pagamentos da Administradora Judicial, nos 

termos definidos nesta decisão. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 6 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001307-06.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROTAM DO BRASIL AGROQUIMICA E PRODUTOS AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA JULIANI AGUIRRA CALIL OAB - SP211853 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICO MATSUI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001307-06.2018.8.11.0051 Execução Despacho. Vistos etc. 

Nos termos do art. 290 do Novo Código de Processo Civil, INTIME-SE a 

Exequente, na pessoa de seus ilustres Procuradores, para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, comprovem o pagamento das custas judiciais e 

despesas de ingresso, sob pena de cancelamento da distribuição. 

Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 6 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-56 CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO

Processo Número: 1000466-11.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

NELCIR OSVALDO PELINSSON (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERALDO JOSE DE OLIVEIRA LORENZATTO OAB - MT0009581A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO VERDE CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO CAMPO VERDE-MT, 6 

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 

01/10/2018 Horário: 15:15 , a ser realizada no Centro Judiciário de Solução 

de Conf l i tos e Cidadania desta Comarca.  Processo : 

1000466-11.2018.8.11.0051; Valor causa: R$ 13.218,21; Tipo: 

CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO (32); Espécie: [PAGAMENTO EM 

CONSIGNAÇÃO] Partes do processo: Parte Autora: NELCIR OSVALDO 

PELINSSON Parte Ré: BANCO DO BRASIL S.A 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81219 Nr: 1303-25.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelia Bispo 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:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

requerente manifestar-se, no prazo de 5 (cinco)dias, quanto as folhas 

71/73 requerendo o que entender de direito para prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 11589 Nr: 1093-86.2005.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Basf S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio César dos Santos, Safras e Cifras 

Importação e Exportação Ltda, Ester Carmela Baum, Anderson Sérgio dos 

Santos, Neuri Antonio Frozza, Adilson Octtacilio Aquino, Rosemary Grandi 

dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Evaldo Rezende Fernandes - 

OAB:3.610/MT, MAURO ALEXANDRE MOLEIRO PIRES - OAB:7443, YURI 

ZARJITSKY DE OLIVEIRA - OAB:203658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE, no prazo de 15 dias, manifestar-se seu interesse na 

adjudicação ou na alienação particular do bem penhorado, devendo 

requerer o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 81428 Nr: 1463-50.2014.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudineia da Silva Galvão

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Luiza Amarante 

Kannebley - OAB:12.199-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE para, no prazo de 10 (DEZ) dias, 

manfestar-se quanto à Juntada de Ofício do requerido, bem como para 

que requeira o que entender de direito para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16210 Nr: 2144-98.2006.811.0051

 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): Silvério José Lonardoni, Edvaldo Lonardoni, 

Gelson Lonardoni, Antonio Lonardoni - Espólio, Lourdes Tozzi Lonardoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria de Fátima Rabelo 

Jácomo - OAB:6222/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

exequente, manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias, quanto as folhas 

200 e seguintes, requerendo o que entender de direito para 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 118317 Nr: 397-30.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdir Ariones Pimpinati Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Giannetta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marciano Oliveira Monteiro - 

OAB:13.308/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GISELE FERNANDES AQUINO - 

OAB:19580/O

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE, no prazo de 15 dias, manifestar-se acerca do Auto 

de Penhora e Depósito , devendo requerer o que entender de direito para 

o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33000 Nr: 3119-81.2010.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ari Favaretto, Aldina Favaretto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19081-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - 
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OAB:16.691-A, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE EXEQUENTE, no prazo de 15 dias, para manifestar-se sobre a 

exceção de pre-executividade apresentada, nas fls.132/142.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 82610 Nr: 2285-39.2014.811.0051

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

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KRdCS, ARdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVSdS

 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 16025 Nr: 1930-10.2006.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Metalguss - Indústria e Comércio Ltda, Jimmy 

Sgarzi Batista, Metalguss Industria e Comercio Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/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 e informar o novo 

endereço da parte 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.: 82742 Nr: 2390-16.2014.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lenotur Turismo Ltda ME, Lenildo de Queiroz 

Ferreira, Antonia Olívia de Souza Ferreira

 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 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 Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 134221 Nr: 7947-76.2017.811.0051

 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: RAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdC, FRdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARINE MICHELE GONÇALVES - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gustavo Soares Bonifácio - 

OAB:MT/16.001-B

 Nos Termos da legislação vigente e do Provimento n° 56/2007 - CGJ, 

IMPULSIONO estes autos para a INTIMAÇÃO DAS PARTES para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, manifestem quanto aos Laudos de Estudo 

Psicossocial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 138737 Nr: 10185-68.2017.811.0051

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Mariana Armazéns Gerais Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Syngenta Proteção de Cultivos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geraldo Jasinski Júnior - 

OAB:27304

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Umberto Luchesi - 

OAB:76458/SP

 Decido. Pelo exposto, nos termos do art. 678 do NCPC, INDEFIRO o pedido 

de suspensão dos atos de constrição e expropriação lançados nos autos 

principais. INDEFIRO o pedido de suspensão do feito principal, vez que, no 

Novo Código de Processo Civil, não se repetiu a disposição do art. 1.052 

do diploma processual revogado. Entretanto, para julgamento simultâneo, 

APENSEM-SE os presentes autos aos da precitada ação de execução. 

Sem prejuízo, CITEM-SE os Embargados para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentem contestação. Por fim, nos termos do art. 99, § 3º, do 

NCPC, DEFIRO o pedido de gratuidade da Justiça. Cumpra-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 139180 Nr: 10488-82.2017.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Preferencial Produtos Agricolas Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Gregorio 

Mundim - OAB:14235

 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 informar o novo 

endereço da parte Executada, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 18180 Nr: 158-75.2007.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Campo Verde

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. M. Matoso-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ivanor Antonio Kayser - 

OAB:8437/MT, Maria Vanderléia Aguiar - OAB:4417/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 e informar o novo 

endereço da parte Executado, devendo requerer o que entender de direito 

para o prosseguimento do feito.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000260-94.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MALUSA PASCHOAL CAZARIN (REQUERENTE)

LOISE PASCHOAL CAZARIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKSON ROBERTO PASCHOAL OAB - MT0010811S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1000260-94.2018.8.11.0051 Alvará Judicial. Sentença. Vistos 

etc. Loise Paschoal Cazarin Perroni e Maluza Paschoal Cazarin, todas 

devidamente qualificadas, pediram autorização judicial, encartada em 

alvará da mesma natureza, para o levantamento de importância residual de 

benefício previdenciário, deixada pelo de cujus Rezoli Cazarin. É o breve 

relatório. Fundamento. No caso em testilha, nota-se que a Certidão de 

Óbito apresentada aos autos confere idoneidade às alegações iniciais, 

pois, coloca, de fato, as Requerentes como suas herdeiras Ademais, 

compulsando os presentes autos, verificou-se o divórcio do de cujus e da 

Sra. Ivete Fatima Paschoal Cazarin, de forma que se conclui pela sua 
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ilegitimidade para concorrer ao monte hereditário. Assim, nos termos do 

art. 1º da Lei 6.858/80, combinado com art. 16, I, da Lei 8.213/91, tem-se 

as Requerentes como titulares do saldo residual do benefício ora indicado. 

Decido. Isso posto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para autorizar o 

levantamento, pelas Requerentes, dos valores eventualmente 

consignados em contas individuais em nome de Loise Paschoal Cazarin 

Perroni. EXPEÇA-SE o alvará correspondente. Sem custas e sem 

honorários. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas 

e anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 31 de julho de 2018. André 

Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1001171-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WALTER FERREIRA DA SILVA VIDIGAL (REQUERENTE)

CLEUZA DA SILVA VIDIGAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001171-09.2018.8.11.0051 Alvará Judicial. Decisão. Vistos etc. 

De início, conforme se extrai da certidão de óbito de fls. 13, o de cujus 

deixou outros filhos além do requerente Walter Ferreira da Silva Vidigal, 

não tendo, ainda, qualquer menção no referido documento acerca da 

companheira Cleuza da Silva Vidigal, ora requerente. Por tais motivos, 

DETERMINO a intimação dos requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDEM a inicial a fim de a) esclarecer a controvérsia, 

podendo requerer o levantamento apenas de suas quotas ou incluir os 

demais herdeiros do falecido no polo ativo da presente demanda, bem 

como b) acostar aos autos declaração de união estável e/ou outros 

documentos que comprovem a convivência pública, contínua e duradoura, 

com o objetivo de constituição familiar da requerente CLEUZA com o de 

cujus, sob pena de extinção do processo, com fulcro no art. 321, 

parágrafo único, ambos do novo Código de Processo Civil. Cumpra-se, 

com urgência. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde/MT, 1 de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001170-24.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DEISE MOURA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001170-24.2018.8.11.0051 Previdenciário Decisão. Vistos etc. 

Trata-se de ação para concessão de auxílio-acidente c.c pedido de tutela 

antecipada proposta por RENATA DEISE MOURA DA SILVA em desfavor 

do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, todos já 

qualificados, visando à concessão de auxílio-acidente, bem como os 

consectários da justiça gratuita e da tutela de urgência. É cediço que os 

requisitos para a concessão da tutela de urgência, na atual sistemática 

implementada pelo novo Código de Processo Civil, consubstanciam-se no 

juízo de probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo, consoante estabelece o art. 300, caput, do 

NCPC, a seguir transcrito: 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. Da premissa 

legalmente estabelecida pelo Novo Código de Processo Civil vislumbra-se 

que o legislador abandonou a expressão “verossimilhança do direito 

alegado” e a substituiu pela necessidade de demonstração da 

probabilidade do direito que, segundo CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, 

caracteriza-se “na situação decorrente da preponderância dos motivos 

convergentes à aceitação de determinada proposição, sobre os motivos 

divergentes”. (in A Reforma do Código de Processo Civil, 3ª ed. São Paulo: 

Malheiros, 1996, p. 145). LUIZ GUILHERME MARINONI, com o brilhantismo 

que lhe é inerente, leciona: [...] No direito anterior a antecipação da tutela 

estava condicionada à existência de “prova inequívoca’ capaz de 

convencer o juiz a respeito da “verossimilhança da alegação”, expressões 

que sempre foram alvo de acirrado debate na doutrina”. O legislador 

resolveu, contudo, abandoná-las, dando preferência ao conceito de 

probabilidade do direito. Com isso, o legislador procurou autorizar o juiz a 

conceder tutelas provisórias com base em cognição sumária, isto é, 

ouvindo apenas uma das partes ou então fundado em quadros probatórios 

incompletos (vale dizer, sem que tenham sido colhidas todas as provas 

disponíveis ·para o esclarecimento das alegações de fato). A 

probabilidade 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 nesses elementos. O juiz tem que 

se convencer de que o direito é provável para conceder tutela provisória 

(in Novo código de processo civil comentado I Luiz Guilherme Marinoni, 

Sérgio Cruz Arenhart, Daniel Mitidiero. --São Paulo: Editora Revista dos 

Tribunais, 2016, p. 382). Da análise perfunctória das provas colacionadas 

aos autos, nota-se que a pretensão da parte está desamparada dos 

pressupostos autorizadores da concessão da medida de urgência. No 

caso judicializado, os documentos apresentados pela requerente, sob uma 

ótica de cognição sumária, não apresentam a necessária certeza de que, 

caso a demanda fosse julgada neste instante, a própria sagrar-se-ia 

vitoriosa, razão por que a discussão em pauta reclama maior dilação 

probatória. A reforçar, os atestados médicos apresentados são muito 

anteriores à propositura desta ação, uma vez que datam de 28.06.2015, 

15.06.2016 e 30.08.2017. Sendo assim, INDEFIRO a tutela antecipada, 

valendo salientar que a presente decisão calca-se na provisoriedade e, 

caso as provas apontem um cenário diferente, certamente o pleito será 

revisto. No mais, considerando o não comparecimento do instituto 

requerido em audiências neste juízo, o que obstará a tentativa de 

conciliação entre as partes e ocasionará o retardamento do feito, em 

homenagem ao princípio constitucional de duração razoável do processo, 

DETERMINO a CITAÇÃO da parte requerida, por carta precatória, para 

contestar a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC), 

sob de pena de serem havidas como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344, do NCPC). DEVERÁ atentar-se, 

ainda, para o disposto no art. 341, do NCPC. Defiro o pedido de justiça 

gratuita. Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Expeça-se o necessário. Às 

providências. Campo Verde/MT, 1 de agosto de 2018. André Barbosa 

Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001275-98.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GENIR LORENZETTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001275-98.2018.8.11.0051 Revisional. Decisão. Vistos etc. 

Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada por Genir 

Lorenzetti em desfavor de Gentilin & Biazon, todos devidamente 

qualificados nos autos, visando a revisão das cláusulas do contrato 

firmado com a empresa requerida. Pugna ainda, dentre outros 

requerimentos, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita. É o 

relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Vislumbra-se que a autora 

requer em sua exordial a concessão dos benefícios da justiça gratuita, 

sob o argumento de não possuir condições de arcar com o pagamento 

das custas do processo e honorários advocatícios. De elementar 

conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu art. 5º, 

LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos 

que comprovarem falta de recursos". No mesmo sentido, dispõe o art. 98 

do Novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa natural ou jurídica, 

brasileira ou es-trangeira, 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. Com efeito, da premissa 

legalmente estabelecida denota-se que é permitido ao juiz indeferir a 

gratuidade judiciária, ainda que não impugnada pela parte contrária, desde 

que a parte seja intimada para apresentar documentos que demonstrem 

sua hipossuficiência e estes revelem sua possibilidade de arcar com o 

pagamento das verbas processuais. Equivale dizer, a presunção 
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conferida à declaração da parte requerente é juris tantum, devendo a 

questão da concessão ou não da justiça gratuita ser resolvida tendo em 

vista a realidade apresentada em cada caso concreto submetido à 

apreciação. De inteira pertinência ao tema versado colaciona-se o 

seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior Tribunal de 

Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. AFASTADA SÚMULA 

7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. A 

jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça delineia que o 

benefício da assistência judiciária pode ser indeferido quando o 

magistrado se convencer, com base nos elementos acostados aos autos, 

de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. Não 

prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o Tribunal 

de origem o fizer porque o autor não acostou provas da necessidade do 

benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a presunção juris tantum de 

que a pessoa física que pleiteia o benefício não possui condições de arcar 

com as despesas do processo sem comprometer seu próprio sustento ou 

de sua família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento, sem 

nenhuma comprovação prévia, para que lhe seja concedida a assistência 

judiciária gratuita. 3. Agravo regimental não provido (STJ AgRg no AgRg 

no AREsp 711.411/MT, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, 

julgado em 08/03/2016, DJe 17/03/2016). In casu, denota-se que a 

requerente firmou com a empresa requerida um contrato de compra e 

venda de imóvel, avaliado na época da negociação em R$ 140.000,00 

(cento e quarenta mil), ofertando como entrada, o valor de 14.000,00 

(quatorze mil reais), a demonstrar indícios da sua capacidade financeira. 

Assim, é essencial que a requerente traga provas de sua 

hipossuficiência. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, comprove sua 

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC) sob pena de indeferimento, com 

fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de Processo Civil. Sem 

prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para realização do cálculo 

das custas eventualmente devidas, a fim de nortear a decisão de 

concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos a serem 

apresentados pela parte autora. Cumpra-se, com urgência. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 1 de agosto 

de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001274-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA HELOISA FERNANDES DA COSTA FERREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENTILIN E BIAZON LTDA - EPP (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001274-16.2018.8.11.0051 Revisional. Decisão. Vistos etc. 

Trata-se de ação revisional de cláusulas contratuais ajuizada por Maria 

Heloísa Fernandes da Costa Ferreira em desfavor de Gentilin & Biazon, 

todos devidamente qualificados nos autos, visando a revisão das 

cláusulas do contrato firmado com a empresa requerida. Pugna ainda, 

dentre outros requerimentos, pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita. É o relato do necessário. FUNDAMENTO e DECIDO. Vislumbra-se 

que a autora requer em sua exordial a concessão dos benefícios da 

justiça gratuita, sob o argumento de não possuir condições de arcar com o 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios. De 

elementar conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu 

art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No mesmo sentido, 

dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, 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. 

Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 

resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, denota-se que a requerente firmou com a empresa 

requerida um contrato de compra e venda de imóvel, avaliado na época da 

negociação em R$ 125.000,00 (cento e vinte e cinco mil reais), ofertando 

como entrada, o valor de 12.500,00 (doze mil e quinhentos reais), a 

demonstrar indícios da sua capacidade financeira. Assim, é essencial que 

a requerente traga provas de sua hipossuficiência. Diante do exposto, 

DETERMINO a intimação da parte autora para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprove sua hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC) sob pena de 

indeferimento, com fulcro no art. 321, parágrafo único, do novo Código de 

Processo Civil. Sem prejuízo, REMETAM-SE os autos ao Distribuidor para 

realização do cálculo das custas eventualmente devidas, a fim de nortear 

a decisão de concessão ou não de justiça gratuita, frente aos documentos 

a serem apresentados pela parte autora. Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se 

o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 1 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001174-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS SOARES DA CUNHA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001174-61.2018.8.11.0051 Indenizatória. Despacho. Vistos etc. 

Trata-se de pedido de Liquidação de Sentença proposto por Douglas 

Soares da Cunha, em face de Ympactus Comercial Ltda, ambos 

devidamente qualificadas nos autos, visando à declaração de valor devido 

ao requerente e habilitação de valores na Ação Civil Pública nº 

0800224-44.2013.8.01.0001, movida pelo Ministério Público Estadual, como 

substituto processual, em desfavor da parte requerida e seus sócios pela 

2ª Vara Cível da Comarca de Rio Branco – Estado do Acre. É o breve 

relato. FUNDAMENTO e DECIDO I – DA JUSTIÇA GRATUITA Vislumbra-se 

que o autor requer em sua exordial a concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, sob o argumento de não possuir condições de arcar com o 

pagamento das custas do processo e honorários advocatícios. De 

elementar conhecimento que a Constituição Federal estabelece, em seu 

art. 5º, LXXIV, que "o Estado prestará assistência jurídica integral e 

gratuita aos que comprovarem falta de recursos". No mesmo sentido, 

dispõe o art. 98 do Novo Código de Processo Civil, in verbis: A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou es-trangeira, 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. 

Com efeito, da premissa legalmente estabelecida denota-se que é 

permitido ao juiz indeferir a gratuidade judiciária, ainda que não impugnada 

pela parte contrária, desde que a parte seja intimada para apresentar 

documentos que demonstrem sua hipossuficiência e estes revelem sua 

possibilidade de arcar com o pagamento das verbas processuais. Equivale 

dizer, a presunção conferida à declaração da parte requerente é juris 

tantum, devendo a questão da concessão ou não da justiça gratuita ser 
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resolvida tendo em vista a realidade apresentada em cada caso concreto 

submetido à apreciação. De inteira pertinência ao tema versado 

colaciona-se o seguinte julgado proferido pela Quarta Turma do Superior 

Tribunal de Justiça: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA DEFERIDO. 

AFASTADA SÚMULA 7/STJ NO CASO CONCRETO. RECURSO NÃO 

PROVIDO. 1. A jurisprudência firmada no âmbito desta eg. Corte de Justiça 

delineia que o benefício da assistência judiciária pode ser indeferido 

quando o magistrado se convencer, com base nos elementos acostados 

aos autos, de que não se trata de hipótese de miserabilidade jurídica. 2. 

Não prevalece o indeferimento do pedido de justiça gratuita quando o 

Tribunal de origem o fizer porque o autor não acostou provas da 

necessidade do benefício. O art. 4º, § 1º, da Lei 1.060/50 traz a 

presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o benefício não 

possui condições de arcar com as despesas do processo sem 

comprometer seu próprio sustento ou de sua família. Por isso, a princípio, 

basta o simples requerimento, sem nenhuma comprovação prévia, para 

que lhe seja concedida a assistência judiciária gratuita. 3. Agravo 

regimental não provido (STJ AgRg no AgRg no AREsp 711.411/MT, Rel. 

Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 

17/03/2016). In casu, denota-se que o requerente celebrou um contrato 

com a requerida onde, na qualidade de divulgador do empreendimento, 

investiu o valor total de R$ 14.064,70 (quatorze mil, sessenta e quatro 

reais e setenta centavos), a demonstrar indícios da sua capacidade 

financeira. Assim, é essencial que o requerente traga provas de sua 

hipossuficiência. II – DOS DOCUMENTOS ESSENCIAIS Da análise da inicial, 

verifica-se que esta se encontra desacompanhada de qualquer 

documento que comprove o vínculo com a empresa demandada, tendo o 

requerente carreado apenas requerimento de devolução de valor junto à 

requerida, bem como Prints ilegíveis do site da empresa demandada. 

Nesse panorama, considerando tratar-se de liquidação de sentença, na 

qual caberia à autora mínima comprovação da relação jurídica estabelecida 

com a parte requerida a respaldar sua figuração no polo ativo da presente 

demanda, necessário oportunizar a possibilidade de emendar sua inicial. 

Com efeito, a sentença prolatada nos autos da ação civil pública, dentre 

os efeitos da condenação, conforme consta dos itens “A” e subitens “B”, 

estabelece que somente terá aplicabilidade àqueles que demonstrarem a 

condição de Partners e Divulgadores. Dada à similitude com a hipótese 

versada, colaciona-se o seguinte julgado: AÇÃO CIVIL PÚBLICA. 

LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. LASTRO MÍNIMO. NECESSIDADE DE PRÉVIA 

OPORTUNIZAÇÃO DE EMENDA DA INICIAL. Os particulares abrangidos 

p e l a  e f i c á c i a  s u b j e t i v a  d a  A ç ã o  C i v i l  P ú b l i c a  n º 

0800224-44.2013.08.01.0001 podem propor as liquidações individuais, 

trazendo para si, não obstante, o ônus de comprovar a legitimidade para a 

propositura da liquidação, através de lastros mínimos, sob pena de 

reconhecimento da ilegitimidade ativa. Antes que a petição inicial seja 

indeferida em razão da inépcia, deve ser concedida oportunidade à parte 

autora para que proceda a sua emenda. (TJ-MG – AC: 

10352160006917001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

04/08/2016, Câmaras Cíveis/14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

12/08/2016). Com lastro nestes argumentos, necessário que o autor 

comprove o vinculo com a pessoa jurídica requerida, a caracterizar sua 

legitimidade de figurar no polo ativo do presente feito. No mesmo sentido, 

verifica-se que a sentença a ser liquidada não fora carreada ao feito, 

razão pela qual deverá ser oportunizado ao requerente juntar tal 

documento ao feito. Decido. Diante do exposto, DETERMINO a intimação da 

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

hipossuficiência (art. 99, § 2º, do NCPC), acoste aos autos, cópia dos 

comprovantes de pagamentos das contas (boletos bancários, extratos de 

bancos comprovando o pagamento de valores, prints de telas legíveis do 

back office, se tiver, logins das contas, e-mail enviados à empresa com 

dados das contas), a fim de comprovar o vínculo com a empresa 

demandada, acostando, ainda, a sentença a ser liquidada, porquanto 

tratar-se de documento indispensável, a teor do art. 320 do Código de 

Processo Civil Cumpra-se, com urgência. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 1 de agosto de 2018. 

André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001265-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO DELGADO CHIARADIA OAB - SP177650 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VERA LUCIA CAMARGO PUPIN (REQUERIDO)

JOSE PUPIN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

Autos nº 1001265-54.2018.8.11.0051 Busca e Apreensão Despacho. 

Vistos etc. Sendo do conhecimento do Subscritor a existência de ação de 

recuperação judicial em que se pleiteia o benefício ao grupo econômico 

formado pelos Requeridos, OFICIE-SE, nos autos da Recuperação Judicial 

7612-57.2017.811.0051, Código 133450, a fim de que lá seja deliberado 

sobre a sujeição do crédito consignado nesta ação de busca e apreensão 

ao plano de recuperação judicial e, talvez mais importante, sobre a 

importância do bem à atividade explorada, se essencial ou não. Com a 

resposta, INTIME-SE o Requerente, na pessoa de seus ilustres 

Procuradores, para que se manifeste nos autos, inclusive acerca da 

petição já adiantada pelos Requeridos. Após, CONCLUSOS. Cumpra-se. 

Intime-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo Verde/MT, 3 

de agosto de 2018. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 105617 Nr: 1087-93.2016.811.0051

 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: Produzir Agropecuária Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. R. de Queiroz Guimarães

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Rafael da Silva Taveira - 

OAB:15471

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Aparecida Frazão 

Zunta - OAB:4055

 Certifico e dou fé, que em consulta à Carta Precatória nº 

604-21.2018.811.0107 de código 67574, da comarca de Nova Ubiratã, 

ficou constatado o redesigno da audiência anteriormente agendada, para 

atender a solicitação do autor. A nova data será no dia 07 DE NOVEMBRO 

DE 2018, ÀS 14:00 HORAS, conforme decisão do juízo deprecado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 75102 Nr: 94-55.2013.811.0051

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Magda Maria da Silva Zucarelli, Nelson 

Rodrigues Barbosa, Alexandre Marcos Zucarelli Filho, Aliádani Milena da 

Silva Zucarelli, Aline Meira da Silva Zucarelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - OAB:2287-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Carlos Barbosa - 

OAB:PR/6.470

 INTIMO a parte executada na pessoa do seu procurador, para no prazo 

de 15 (QUINZE) dias, manifestar acerca dos EMBARGOS DE 

DECLACARAÇÃO apresentados pelo exequente. É o que me cumpre.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135183 Nr: 8417-10.2017.811.0051

 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: Terezinha da Silva Sá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Administradora de Consórcio Nacional Honda 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira Garcia - 

OAB:7313

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A

 Certifico que, por orientação judicial, INTIMO as partes para indicarem, no 

prazo de cinco dias, as provas que pretendem produzir, especificando 

com objetividade e justificando sua pertinência, sem prejuízo do disposto 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 330 de 665



no art. 357, § 1º, do NCPC. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 91159 Nr: 1094-22.2015.811.0051

 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: Gildásio Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gessiane Pinesso Biff

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B

 INTIMO a parte requerente para se manifestar acerca da correspondência 

devolvida (ref. 55), no prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 137722 Nr: 9669-48.2017.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

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

 PARTE AUTORA: Fernando Facchinetto & Cia Ltda ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Mello Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, INTIMO o exequente na pessoa de seu procurador, 

a fim de colher manifestação acerca da petição de ref. 17, no prazo de 15 

(quinze) dias. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 144119 Nr: 2285-97.2018.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZÃO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cloves Vanderlei Eickhoff - 

OAB:12125-B, Everaldo José de Oliveira Lorenzatto - OAB:9581/MT

 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. 30. É o que em cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 87751 Nr: 69-71.2015.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arte Móveis Ltda ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Adaelsio da Cruz - 

OAB:8028-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para manifestar-se 

acerca da correspondência de citação devolvida na Ref. 55 com o motivo: 

"Mudou-se", devendo requerer o que entender de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 31779 Nr: 1892-56.2010.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Moraes de Souza

 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: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - OAB:

 INTIMO a parte exequente na pessoa do seu procurador, para no prazo 

de 15 (QUINZE) dias, manifestar acerca da IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO 

apresentada pelo executado. É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 107072 Nr: 1578-03.2016.811.0051

 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: Elza Alves Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ambrozina Alves de Sousa, Weliton Carvalho 

Ferreira, Silvia Carvalho Ferreira Patos, Suzelia Carvalho Ferreira, Raiane 

Barra, Warles de Melo Carvalho, Carmen Ferreira de Souza César, 

Weslaine Alves Barbosa, Elza Alves Ferreira, Idelma Ferreira, Wesley 

Alves Barbosa, Maria Martinha Ferreira Ataide, José Augusto Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TANIA MARA STEINKE - 

OAB:17840/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé, que INTIMO a parte requerente, para se manifestar 

acerca das diligências negativas de citação dos herdeiros; Weliton 

Carvalho Ferreira; Silvia Carvalho Ferreira Patos; Suzelia Carvalho 

Ferreira; Idelma Ferreira; Raiane Barra, no prazo de 5 (CINCO) dias. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 132354 Nr: 7077-31.2017.811.0051

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Brandalise

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa do seu procurador, para que no prazo 

de 5 (cinco)dias manifestar acerca da certidão do oficial de justiça de 

ref.67.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 115754 Nr: 5041-50.2016.811.0051

 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: Sonia Krilow Bulow

 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:

 Certifico e dou fé que, INTIMO a parte autora para no prazo de 15 (quinze) 

dias, apresentar as Contrarrazões ao Recurso de Apelação de ref. 52. É o 

que me cumpre.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maria Lúcia Prati

 Cod. Proc.: 77803 Nr: 2706-63.2013.811.0051

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. Alexandre da Silva Confecções Eireli - ME, 

Edson Alexandre da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Alves Marçal - 

OAB:13311/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482-B

 INTIMO O EXECUTADO, na pessoa de seu procurador, da decisão de fls. 

241 e verso: "Vistos etc. RECEBO o presente cumprimento de sentença. 

Por conseguinte, INTIME-SE a parte executada, na forma do artigo 513, §2º 

do NCPC, para, no prazo de 15 (quinze) dias, pagar o valor indicado no 

demonstrativo discriminado e atualizado do crédito, acrescido de custas, 

se houve prévio recolhimento pelo credor (art. 523, NCPC), sob pena de 
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incidência de multa de 10% e acréscimo de honorários advocatícios 

fixados no mesmo percentual (art. 523, §1º, do NCPC). ADVIRTA-SE, 

ainda, que a decisão judicial poderá ser levada a protesto por falta de 

pagamento, nos termos do art. 517 do NCPC c/c art. 21 da Lei 9.492/97. 

CONSIGNE-SE que transcorrido o prazo assinalado no art. 523 do NCPC 

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

que a executada, independente de nova intimação e de garantia do juízo, 

ofereça IMPUGNAÇÃO, com fulcro no art. 525 do NCPC, podendo alegar 

as matérias aludidas no §1º do art. 525 do NCPC. (...). Valor atualizado do 

débito: R$ 3.280,77 (três mil, duzentos e oitenta reais e setenta e sete 

centavos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 125400 Nr: 2256-16.2015.811.0063

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Durvalino Ventura Pereira, Maricilda Matos Correa 

Ventura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matildes Dias de Moura, Rivail Matos Correa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Barbosa Costa - 

OAB:OAB-MT 8686, Daniéle Cristina de Oliveira - OAB:OAB/MT 5245, 

Divaneide dos Santos Berto de Brito - OAB:OAB/MT 9614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Aparecido de Souza 

- OAB:5332-A/MT, Leandro Fabris Neto - Defensor Público - OAB:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, para, no prazo de 

05 (cinco) dias, colher manifestação acerca da juntada da carta precatória 

com diligência negativa do estudo psicossocial, conforme Ref. 23.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 33685 Nr: 232-90.2011.811.0051

 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: Alberto Nicola Di Loreto - Espólio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HSBC Bank Brasil S/A - Banco Múltiplo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Moraes Pimpinati - 

OAB:6623-B/MT, Valdir Ariones Pimpinati Júnior - OAB:6145-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Luiz Miraglia Jaudy - 

OAB:6735/MT

 Certifico e dou fé, que INTIMO as partes acerca do retorno dos autos do 

Egrégio Tribunal de Justiça, e nada sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, os autos serão encaminhados ao arquivo.É o que me cumpre.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Barbosa Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 135920 Nr: 8719-39.2017.811.0051

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rodrigo Muller Bender & Cia. Ltda, Rodrigo 

Muller Bender, Rodolfo de Almeida Cinto, Luciana Gasparetto Prestes 

Bender

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 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 04 (quatro) diligências na zona urbana (CENTRO), 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000395-09.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILTON RODRIGUES OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 
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10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida
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Processo Número: 1000399-46.2018.8.11.0051
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RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000460-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SIMOES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):
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ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000467-93.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 334 de 665



corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000667-03.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MARTIM DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 
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Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000656-71.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIL ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000624-66.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVALDO NERES NOVAIS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 
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obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000702-60.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSARIA RODRIGUES BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 
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13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000729-43.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA PEREIRA PINTO DA CRUZ (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 
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audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000747-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMAR DOBLER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000750-19.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR TOMAZI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 
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quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000749-34.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO BISPO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 
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incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000763-18.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO ALVES DE CAMARGOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 
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Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000788-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MARCUS VINICIUS PACHECO MARCAL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000767-55.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GINALDO MENDONCA JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 
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restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000780-54.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VERDE LIMA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 
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opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000843-79.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNA SANAE GUOLLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000873-17.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEOVA GOMES DA SILVA (AUTOR)
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Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000874-02.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 
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parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 

estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000911-29.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RESIDENCIAL CAMPO VERDE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 

(RÉU)

Magistrado(s):

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES

 

TERMO DE AUDIÊNCIA Número dos Autos: 141631 e outras Espécie: 

Revisional Data e horário: 19 de julho de 2018, às 13:30 horas (MT) 

OCORRÊNCIAS Aberta a audiência foi constatada a presença dos 

Procuradores das Partes e dos Representantes da Requerida. As Partes 

ajustaram, em conjunto, as seguintes modalidades de composição 

amigável da lide: “1. Quitação à Vista: a Parte autora poderá quitar sua 

obrigação contratual mediante o pagamento integral do saldo devedor, 

calculado mediante desconto de 3,5% por ano de financiamento, 

capitalizados, sobre o valor consignado no item 6 do Quadro Resumo 

anexo ao Compromisso de Compra e Venda; em tendo havido pagamento 

parcial, o valor pago será descontado do valor encontrado depois de feito 

o abatimento do juros anuais do valor indicado no item 6 do Quadro 

Resumo. Exemplo: os contratos cujo preço de R$ 143.720,00 tenha sido 

parcelado em 240 prestações mensais, com parcela de R$ 549,00, será 

quitado mediante o pagamento do valor com desconto, calculado em R$ 

72.228,77, dos quais será abatida a quantia efetivamente paga pelo 

comprador; 2) Resolução do Contrato, com devolução imediata do lote: 

caso seja de sua escolha, e caso não haja construção sobre o terreno, a 

Parte autora poderá resolver o contrato mediante pagamento de multa 

correspondente a 15% sobre o valor efetivamente pago, excluída a 

comissão de corretagem que foi paga diretamente ao respectivo 

profissional, devolvendo imediatamente o lote, e cabendo à Requerida a 

restituição do preço remanescente, descontada a multa já mencionada, em 

12 (doze) prestações mensais. Exemplo: nos contratos cujo preço se 

estipulou em R$ 123.020,00, parcelados em 240 prestações mensais de 

R$ 498,00, tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, o contrato 

poderá ser resolvido mediante pagamento de multa, correspondente a R$ 

1.792,80, devolvendo-se imediatamente o lote, com a restituição do preço 

mediante devolução de 12 (doze) prestações mensais de R$ 846,60; 3) 

Pagamento Parcelado com Alteração do Número de Parcelas (até 240 

parcelas): a Parte autora poderá repactuar o saldo devedor, diminuindo ou 

aumentando o número de prestações: em preferindo alterar o plano de 

pagamento para número diferente de parcelas, a Parte autora usará a 

mesma sistemática de cálculos no item referente à quitação, à taxa de 

3,5% por ano de financiamento (a), depois abatendo-se do saldo devedor 

calculado o valor já pago (b), exceto o valor referente à comissão de 

corretagem, depois acrescendo-se 3,5% por ano de parcelamento (c), 

dividindo-se o remanescente pelo número de anos do plano optado (d), 

cujas prestações serão corrigidas anualmente, pela variação positiva do 

IGP-M acumulada no período (e). Exemplo: Contrato que preveja preço de 

R$ 143.720,00, parcelados em 240 prestações mensais de R$ 549,00, já 

tendo sido quitadas 24 (vinte e quatro) prestações, poderá ser repactuado 

em 120 prestações, mediante desconto de 3,5% ao ano, resultando valor 

presente de R$ 72.228,00 (a), do qual será abatido o preço pago, de R$ 

13.176,00 (b), sendo tal valor acrescido de 3,5% por ano de 

financiamento, no caso, 10 anos, a resultar em saldo devedor de R$ 

83.298,68 (c), sendo dividido pelo número de 120 prestações, a resultar 

em parcela de R$ 694,15 (d), a qual será corrigida anualmente pelo IGP-M 

(e); 4) Repactuação das Parcelas sem Alteração do Número de Parcelas: 

a Parte autora poderá preferir cumprir o contrato original, mantendo o 

preço tal como ajustado no item 6 do Quadro Resumo, caso em que as 

prestações serão corrigidas, a partir da presente data, só pelo IGP-M, sem 

incidência de juros remuneratórios; 5) Purgação da Mora: para todas as 

opções acima, a Parte autora poderá purgar a mora, pagando eventuais 

prestações atrasadas, com acréscimo de 10% sobre o valor efetivamente 

inadimplido, somando-se o valor resultante ao saldo devedor, seguindo-se 

nos termos das cláusulas anteriores, computando-se, como pagamento 

efetivo, os valores depositados judicialmente. As Partes ajustaram, ainda, 

prazo de 30 (trinta) dias para a escolha da forma de composição da lide, 

sendo que, em não havendo escolha, seguirá o contrato na forma da 

opção 4, supracitada. As Partes acordaram a renúncia a eventual 

compensação/ressarcimento buscada nas ações de danos morais 

ajuizadas pelos adquirentes dos lotes do Loteamento Greenville I, 

autorizando a extinção do feito sem ônus para as Partes. A Requerida se 

compromete a pagar o correspondente a R$ 65.000,00 a título de 

honorários advocatícios, sendo R$ 45.000,00 ao Dr. Gustavo, R$ 

10.000,00 ao Dr. Gueno, R$ 7.000,00 ao Dr. Edson e R$ 3.000,00 à Dra. 

Georgia, até o dia 17 de agosto próximo. A Requerida se compromete a 
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estender, a todos os contratos em vigor até a presente data dos lotes do 

Loteamento Greenville I, as condições previstas no item 4 do presente 

acordo, passando a fazer incidir, a partir do próximo aniversário da 

parcela, apenas a correção monetária pela variação positiva do IGP-M 

acumulado no período. DELIBERAÇÕES O MM. Juiz proferiu a seguinte 

sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de revisão contratual na qual as 

Partes, em audiência especificamente designada, compuseram 

amigavelmente a lide. Decido. Tratando-se de direitos disponíveis, nada 

obsta à homologação do acordo. Assim, HOMOLOGO o ajuste celebrado 

pelas Partes, dando à lide resolução de mérito. Sem custas, em razão da 

transação. AUTORIZO a imediata liberação dos valores depositados. 

JUNTE-SE cópia da presente sentença nos autos também das ações de 

dano moral em que se busca a compensação por questões afetas ao 

contrato objeto desta ação. Honorários como ajustados. Publicada em 

audiência, saem as Partes devidamente intimadas. Certificado o trânsito 

em julgado, AGUARDE-SE a manifestação das Partes e a definição das 

obrigações, com os cálculos correspondentes, em sendo o caso. Após, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se”. Nada 

mais havendo a consignar, foi lavrado o presente termo, que vai assinado 

pelos presentes. André Barbosa Guanaes Simões Juiz de Direito Gustavo 

Soares Bonifácio Advogado Demércio Luiz Gueno Advogado Edison 

Gonçalves de Andrade Junior Advogado Georgia Pinto Dias Leite 

Advogado Jessica Maria Prati Advogada Francisco de Souza Rangel 

Advogado Fernando Augusto Nunes de Oliveira Representante da 

Requerida José Cláudio da Silva Preposto da Requerida Bruno Mendonça 

Nunes de Oliveira Representante da Requerida

3ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Caroline Schneider Guanaes Simões

 Cod. Proc.: 117286 Nr: 5988-07.2016.811.0051

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regina de Oliveira Brito - 

OAB:2.316-MT

 DELIBERAÇÕESA MM. Juíza proferiu o seguinte despacho: “Vistos etc. O 

pedido de liberdade deve ser deferido, pois, a instrução ainda não se 

encerrou, sendo necessária a oitiva da vítima José Ângelo, deprecada 

para a Comarca de Joinville, no estado de Santa Catarina, o que 

configurará excesso de prazo. Assim, EXPEÇA-SE Alvará de Soltura, 

salvo se por outro motivo estiver preso, no qual deve constar 

expressamente que não deve se mudar sem informar o seu endereço. 

DETERMINO ainda, que seja feito contato, via telefone, com a autoridade 

policial para que preste as informações solicitadas pelo ofício nº 07/2017 

(p. 61), com urgência. Com a juntada da precatória cumprida e do laudo 

solicitado a autoridade policial, dê-se vista ao Ministério Público para que 

apresente alegações finais, no prazo de 05(cinco) dias, e após, no mesmo 

sentido, intime-se, via DJE, a advogada do réu. Em seguida, 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 JustiçaREGINA DE OLIVEIRA 

BRITOAdvogadaSEBASTIÃO ALVES DE ARRUDAAcusado

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001271-61.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

COSME ALVES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILLA PEREZ GOES OAB - MT0014641A (ADVOGADO)

DANIELLY CRISTINA ROCHA CAMPOS OAB - MT23352/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

IRMAOS ECKERT COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA (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 ás 15h00min , na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestor 

de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000338-88.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRA EMANUELLA SANT ANA CORREA MACELLONI 

(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:

ESTEFANIA GONCALVES BARBOSA COLMANETTI OAB - DF0013158A 

(ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO ÀS PARTES - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Intimo as partes, 

na pessoa de seus procuradores, para comparecer à Audiência de 

Conciliação redesignada para o dia 17/09/2018, ás 14h20min 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000048-44.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA MARIA DELGADO ANDRE - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBINSON HENRIQUE PEREGO OAB - MT0018498A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LORIVAL LEANDRO ALVES (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 15h20min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. Maria Divina Alves Feitosa Gestor de 

Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000216-46.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

MG FARMACIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)
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Parte(s) Polo Passivo:

EDILAINE AUGUSTA DA ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora, para no prazo legal, indicar o endereço atualizado do requerido ou 

requerer o que entender de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA 

GESTOR(A) DA SECRETÁRIA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000063-13.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

TOME DO NASCIMENTO E SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAIS BOEIRA DO NASCIMENTO E SILVA OAB - MT21485/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Carla Jane Mariane Andrade (REQUERIDO)

Outros Interessados:

Thalitta Borges Boeira e Silva (TESTEMUNHA)

3º Sargento PM Gardez (TESTEMUNHA)

Leomar Ervino Dom (TESTEMUNHA)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal apresentar as contrarrazões. MARIA DIVINA 

ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000062-28.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

FERREIRA & PELEGRINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FRANCISCO FERREIRA OAB - PR0058131A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE COSTA MELO (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA considerando a diligência negativa da 

intimação, juntada aos autos, impulsiono o feito a fim dem intimar a parte 

autora para, no prazo legal indicar o endereço atualizado do executado, o 

requerer o que de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. 

Substituta

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000892-57.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON ANTONIO SCHABBACH (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMADEU BERNART (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO À PARTE AUTORA Considerando a diligência negativa do 

mandado de intimação expedido, impulsiono o feito a fim de intimar a parte 

autora para, no prazo legal, indicar o endereço atualizado ou requererer o 

que de direito. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Jud. Substituta

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000553-64.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ESCOLA DE PRIMEIRO GRAU PROGRESSO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALTER JUNIOR ALVES DOS SANTOS OAB - MT0018126A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o feito a fim de intimar o autor para se manifestar sobre a 

certidão emitida pelo Sr. Oficial de Justiça.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000357-31.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO CARTÕES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LEIDIANA DA SILVA CORREA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARMEM LUCIA HADDAD GARCIA OAB - MT19621/O (ADVOGADO)

 

Autos nº 1000357-31.2017.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Na forma do artigo 513, § 2º, do CPC, intime-se o(a) 

executado)(a) para que, no prazo de 15 (quinze) dias, pague o valor do 

crédito, conforme pedido formulado pela parte Exequente (ID 11036245). 

Fica a parte executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no 

art. 523 sem o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias 

para que, independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, 

nos próprios autos, sua impugnação. Não ocorrendo pagamento voluntário 

no prazo do artigo 523 do CPC, o débito será acrescido de multa de dez 

por cento. Ademais, não efetuado o pagamento voluntário no prazo de 15 

(quinze) dias, independentemente de nova intimação do credor, poderá a 

parte exequente efetuar pedido de penhora on line (bacenjud). Por fim, 

certificado o trânsito em julgado da decisão e transcorrido o prazo do art. 

523, a parte exequente poderá requerer diretamente à serventia a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, §3º, todos do Código de Processo Civil. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo Verde-MT, 

07 de maio de 2018. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000186-40.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN BRUM DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEMERCIO LUIZ GUENO OAB - MT0011482A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BARBOSA FERREIRA & CIA LTDA - ME (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 18/09/2018 Hora: 10:00 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.

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000141-05.2018.8.11.0029

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:

IVETE TEREZINHA GROMANN (RÉU)
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DARCI GROMANN (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 

151/2018, oriundo do Cartório do 1º Ofício desta Comarca, o qual foi 

juntado aos autos nesta data. Canarana-MT, 06 de agosto de 2018. MARIA 

AMELIA DEDONE COSTA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000273-62.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EMBARGANTE)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EMBARGANTE)

DIRCEU OSTROSKI (EMBARGANTE)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EMBARGANTE)

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEBER COSTA GONCALVES DOS SANTOS OAB - SP0315700A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MG79757 (ADVOGADO)

 

Vistos etc. Trata-se de embargos à execução movido por BERNARDIS & 

OSTROSKI LTDA - EPP e outros em face de BANCO DO BRASIL S.A, 

todos devidamente qualificados no presente feito. Assim, antes de 

analisar o recebimento ou não da inicial, entendo necessário ressaltar que 

não vejo como prosperar o pedido para deferimento da justiça gratuita, 

pelos motivos que passo a discorrer. Com efeito, verifico que a parte 

Requerente em sua peça vestibular, pugna pela concessão dos benefícios 

da justiça gratuita, afirmando não possuir condições de arcar com as 

custas processuais, sem prejuízo da própria subsistência. Observo ainda, 

que para corroborar o suposto direito à isenção do pagamento das custas 

processuais, a Requerente não juntou nenhum tipo de documento a fim de 

comprovar incapacidade financeira alegada. Sendo assim, diante da falta 

de presunção do estado de miserabilidade dos Requerentes, haja vista 

que não houve comprovação documental, o não acolhimento do pedido 

para concessão dos benefícios da justiça gratuita, é medida que se impõe. 

Posto isso, indefiro o pedido de Justiça Gratuita, devendo os requerentes 

emendarem a inicial com o devido recolhimento de custas, sob pena de 

extinção da ação com a consequente baixa na distribuição, nos termos do 

art. 290, do Novo Código de Processo Civil. Às providências. Cumpra-se.

Certidão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000270-10.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT0011546S (ADVOGADO)

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

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO PANAZZOLO (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO 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(s) ADVOGADOS DO(A) REQUERENTE: 

MARCELO BRASIL SALIBA - MT0011546S, MANOEL ARCHANJO DAMA 

FILHO - MT4482/O, WILLIAN HIDEKI YAMAMURA - MT17564/O, para que 

providencie(m) o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

legal, sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça 

d o  E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o  ( l i n k : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos. Outrossim, fica a parte devidamente intimada para 

o recolhimento das custas processuais, cuja emissão da guia esta 

disponível no site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br) no linck 

emissão de guias eletrônicas, no prazo máximo de 05 (cinco) dias, em 

conformidade com a Portaria nº 844/2018/PRES/TJMT. Canarana-MT, 6 de 

agosto de 2018

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 67067 Nr: 1554-70.2018.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V8 COMERCIO DE AUTOMOVEIS EIRELI, 

PAULO OLIVEIRA SANTOS, FERNANDA TIRLONI

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS e JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, para que providenciem o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (link: 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 54670 Nr: 1091-02.2016.811.0029

 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): CLEVERSON DE OLIVEIRA MACHADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, Jhennifer Thais de 

Souza Alves - OAB:22184-O - MT, Mariana Marques de Mendonça - 

OAB:16.067/MT, Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8194-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os autos à parte 

requerente, para que se manifeste no prazo legal, acerca do teor da 

certidão do oficial de Justiça, a seguir transcrita: "Certifico e dou fé que, 

em cumprimento ao Mandando de Citação, compareci na Rua Horizontina, 

nº 584, dia 16/07/18 às 12h45, e ali estando, NÃO FOI POSSÍVEL 

PROCEDER A CITAÇÃO da parte devedora Cleverson de Oliveira 

Machado, em virtude de não ser encontrado, o morador da residência 

informou que aluga o imóvel do requerido há aproximadamente oito anos, e 

que o requerido reside em Goiânia. Assim, para que se torne possível o 

arresto do bem dado em garantia, cumprindo o determinado no paragrafo 

único do art. 653 do CPC, faz-se necessário o recolhimento da diligencia 

do oficial de justiça, conforme a quilometragem a ser percorrida, região do 

Garapu III, Fazenda Trindade I, de acordo com a Matricula n° 8.852, em 

conformidade com a Portaria 053/2016 e Provimento 004/2015 – CGJ. 

Nestes termos devolvo o mandado à Secretaria.".

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Darwin de Souza Pontes

 Cod. Proc.: 59656 Nr: 806-72.2017.811.0029

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio de Sementes Paraiso Ltda, Mauro de 

Souza Vieira, Agrícola Lopes Faria, WALTER LOPES FARIA, Walter Lopes 

Farias Filho, Marcio Leandro Pereira Faria

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 056/2007 CGJ, 

impulsiono os presentes autos a fim de intimar a(s) parte(s) Requerente na 

pessoa de seu Procurador SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS e JOSÉ 

ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA, para que providenciem o depósito da 

Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, sendo que a guia deverá 

ser extraída do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(link:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e o pagamento 

comprovado dos autos.

2ª Vara
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000275-32.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS AVILA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ORLANDO BENEDITO DE SOUZA OAB - SP385489 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR DE OLIVEIRA (RÉU)

RESENDE OLIVEIRA & CIA LTDA - EPP (RÉU)

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Canarana 2º Vara 

Referência: autos n.º 1000275-32.2018.8.11.0029 AUTOR: JOSE CARLOS 

AVILA Vistos etc. Em que pese à declaração de hipossuficiência do autor, 

a efetiva impossibilidade em suportar as despesas do processo deve ser 

demonstrada através de documentos, quando pela própria natureza da 

ação e dos fatos narrados na inicial não se extrai a presunção de 

miserabilidade da parte. Isso porque o parágrafo único, do art. 2º da Lei 

1060/50, deve ser interpretado à luz do inc. LXXIV do art. 5º, da 

Constituição Federal, que prevê que "o Estado prestará assistência 

jurídica integral e gratuita aos que comprovem insuficiência de recursos". 

Assim, intime-se o autor para, no prazo de quinze dias, juntar aos autos 

documentos comprobatórios acerca de sua situação econômica, inclusive, 

quanto às despesas básicas suportadas, sob pena de indeferimento do 

benefício pleiteado. Intime-se. Canarana, 31 de julho de 2018 Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000204-30.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RURAL CANARANA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO BRUNO BARROSO OAB - GO21342 (ADVOGADO)

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRUNO VALERIANO MARTINS (REQUERIDO)

ADRIANA MARIA MARTINS VALERIANO (REQUERIDO)

MOISES VALERIANO DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000204-30.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: RURAL CANARANA LTDA REQUERIDO: BRUNO 

VALERIANO MARTINS, MOISES VALERIANO DA SILVA, ADRIANA MARIA 

MARTINS VALERIANO Vistos e etc... Defiro o prazo suplementar de 15 

dias, tal como solicitado. No mais, prossiga-se nos termos das decisões 

anteriores. Às providências. Canarana, 26 de julho de 2018. Arthur 

Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61137 Nr: 1649-37.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS ALBERTO BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUILHERME LEITE RODRIGUES - 

OAB:20724-O/MT, PRISCILLA GABRIELLA BEZERRA - OAB:23381 

OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:22.819/PR, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos,

 1. Ante o teor da decisão de fls. 43 e manifestação da parte embargada 

de fls. 46, determino o arquivamento do presente feito com as baixas e 

anotações de praxe.

 2. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 61443 Nr: 1810-47.2017.811.0029

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

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lúcia Helena Rodrigues da 

Silva Bensi - OAB:4456/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIULA MÜLLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - 

OAB:OAB/MT 17.980-A

 Vistos,

 Cientifiquem-se as partes acerca do retorno dos autos do E. TJ/MT.

 Após, com requerimentos voltem-se os autos novamente conclusos, caso 

contrário, remeta-se o presente feito ao arquivo, com as baixas e 

anotações de estilo.

 Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 3930 Nr: 19-05.2001.811.0029

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Solange Maria Corbari

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Inicialmente, DETERMINO à secretaria que modifique a capa dos autos, a 

fim de constar como requerente, o inventariante Tarcísio Luis Corbari e 

como requerido, o espólio de Elídio Cobari e Solange Maria Corbari.

 No que pertine ao pedido do inventariante em oficiar os órgãos Federal, 

Estadual e Municipal para enviarem certidões negativas de imposto, 

percebo que este não foi previamente feito pelo autor, logo ausente 

interesse de agir, pois não há pretensão resistida.

Ressalto que os pedidos apresentados ao Poder Judiciário devem ser 

realizados quando esgotadas as possibilidades de serem obtidos mediante 

via extrajudicial, haja vista se tratar de “ultima racio”.

 É forçoso destacar que já se tornara comum, quererem as partes 

transferir ao Poder Judiciário, uma incumbência que a elas pertence.

Assim sendo e por não haver necessidade do inventariante em recorrer à 

via judicial para obter certidões negativas de impostos, podendo 

satisfazê-la por via extrajudicial, INDEFIRO o pedido de fl. 154.

DETERMINO que o inventariante junte aos autos certidões negativas de 

impostos junto aos órgãos Federal, Estadual e Municipal, bem como, 

cumpra a decisão de fls. 136/137, a fim de informar acerca da existência 

de demais herdeiros de Solange Maria Cobari.

Em seguida, inexistindo pedidos por parte do inventariante, retornem os 

autos ao arquivo provisório, para que aguarde a avaliação de bens 

indicados à penhora no processo de Cód. 14810, em que o “de cujus” 

Elídio Corbari figura como avalista.

 Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 42211 Nr: 1080-75.2013.811.0029

 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: MdGBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdVR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Aldani Nardão - OAB:MT. 

9305, Raquel Nardão - OAB:OAB/MT 17.560B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Nos termos do art. 183, CPC, DETERMINO a intimação pessoal da fazenda 

Municipal, atentando-se para o prazo de manifestação.

 Com o retorno dos autos, INTIME-SE a inventariante, por Dje, para que se 

manifeste sobre a petição da Fazenda Pública e sobre o pedido de 

habilitação de fl. 97.

Em seguida, vista dos autos ao Ministério Público Estadual.

 Intime-se. Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 41122 Nr: 2430-35.2012.811.0029

 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: Fernando Schnorrenberger

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Lauro Schnorrenberger

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Lídia Alves de Souza - 

OAB:14.932/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, este HOMOLOGO por sentença para que surtam seus 

efeitos legais a partilha amigável apresentada nos autos (fls. 498/504), 

referente aos bens deixados por LAURO SCHNORRENBERGER, atribuindo 

aos nela contemplados, os respectivos quinhões, conforme entabulado 

nos anexos de fls. 500/504, salvo erro ou omissão e ressalvados os 

direitos de terceiros, tudo com fundamento no art. 653 e seguintes do 

CPC.Por consequência, JULGO EXTINTO o processo com julgamento do 

mérito, com fundamento no art. 487, I, do CPC.Com o trânsito em julgado, 

EXPEÇAM-SE os formais ou certidão de pagamento, ser for o caso, e a 

seguir, ARQUIVEM-SE os autos.Intime-se por Dje. Comunique-se o 

Ministério Público Estadual. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 26204 Nr: 34-22.2011.811.0029

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Helena Dalva Faitão, Eliana de Moura Faitão Gonçalves 

Romão, Silvia de Moura Faitão, Silvana de Moura Faitão, Everaldo de Moura 

Faitão, Alzira de Moura Faitão, Marcelo Gonçalves Romão

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Hari de Moura Faitão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edson Rocha - OAB:3669-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Em análise ao plano de partilha apresentado às fls. 100/105, vislumbro 

que não fora observado o previsto no art. 1.829, inciso I, do Código Civil.

 Referido artigo prevê que, na sucessão legítima de herança, a cônjuge 

deve concorrer com os demais herdeiros descendentes.

 No entanto, no plano de partilha apresentado, está não fora incluída na 

divisão de bens como herdeira, mas tão somente meeira, não havendo 

qualquer menção ao recolhimento de ¼ previsto em lei.

 Assim, intimo a inventariante, para, no prazo de quinze dias, esclarecer a 

divisão prevista no plano de partilha, apresentando, se for o caso, 

renúncia da herança ou nova apresentação de esboço.

 Ademais, a inventariante deverá manifestar-se sobre a porcentagem da 

meação referente ao bem imóvel, conforme apresentado na letra “e”, item 

“I”, de fl. 102.

Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque

 Cod. Proc.: 8715 Nr: 581-09.2004.811.0029

 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: CDR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Strapasson - OAB:10608, 

Jose Humberto Alves - OAB:13048/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Strapasson - 

OAB:10608

 Vistos. Em análise ao contrato de compra e venda do imóvel (fls. 60/61), 

vislumbra-se que o negócio jurídico se deu em momento anterior ao 

falecimento do “de cujus”, motivo pelo qual o imóvel de matrícula n° 2.464 

não integra a partilha. O que se vislumbra é que no momento da abertura 

do inventário, os créditos decorrentes do referido contrato deveriam ter 

sido declarados como dívida passiva, assim como prevê o art. 620, inciso 

IV, alínea “f”, CPC.Assim sendo, INDEFIRO os pedidos de fls. 153/164 e de 

fls. 181/182.Acerca da propriedade do imóvel de matrícula n° 2.464, esta 

pode ser conferida mediante análise documental, o que passo a proceder, 

nos termos do art. 612, CPC.Às fls. 60/61, fora juntado contrato de compra 

e venda, em que Oscar Ripke e Concetta D. Ripke transferem a 

propriedade do imóvel urbano de matrícula n° 2.464 á Antônio Aparecido 

Moronta. Às fls. 83/84, fora juntado instrumento de cessão de contrato 

particular de compromisso de compra e venda, em Antônio Aparecido 

Moronta transfere a propriedade do referido imóvel á Braz Daniel 

Duarte.Às fls. 118/119, fora juntado instrumento de cessão de contrato 

particular de compromisso de compra e venda, em que Braz Daniel Duarte 

transfere a propriedade do imóvel á Glaycon Nery Brigagão. Insta 

salientar, que todos os contratos foram registrado em Cartório de Registro 

Civil, de modo que gozam de validade jurídica. Assim sendo, vislumbra-se 

que a titularidade do imóvel encontra-se com o proprietário Glaycon Nery 

Brigagão, de modo que DETERMINO a expedição de alvará para que a 

inventariante, em nome do “de cujus”, outorgue escritura pública definitiva 

de compra e venda do imóvel ao atual proprietário, nos termos da Lei n° 

6.015/73.Cumprida a determinação, INTIME-SE a inventariante para, no 

prazo de vinte dias, juntar aos autos as últimas declarações, aditando as 

primeiras, a fim de constar os valores oriundos da venda do imóvel e 

demais bens do espólio (art. 620, inciso IV, CPC), com devido esboço de 

partilha entre os herdeiros, respeitado sua cota parte como meeira. 

Intimem-se por Dje. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000278-84.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA CLAUDIA SILVA DE LIMA (REQUERIDO)

 

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 20/09/2018, às 14h10min(MT), 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, 06 

de agosto de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010185-32.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

IRINEU TOMASI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO CARDOSO DE REZENDE OAB - MT0017604S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DANIEL ATAIDE MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

8010185-32.2016.8.11.0029. EXEQUENTE: IRINEU TOMASI EXECUTADO: 

DANIEL ATAIDE MARTINS DOS SANTOS Vistos, etc. Defiro, em parte, o 

pedido de item ID 13604523. Expeça-se referida certidão, nos termos do 

art. 517 do NCPC. Intime-se novamente a parte exequente, na pessoa de 

seu Procurador, para que junte aos autos a matrícula atualizada do imóvel 

que pretende penhorar. Após, conclusos. CANARANA, 23 de julho de 

2018. Darwin de Souza Pontes Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000276-17.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO STRAPASSON OAB - MT10608/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar o Polo Ativo, 

acerca da audiência de tentativa de conciliação designada 

automaticamente para o dia 20/09/2018, às 15h10min (MT), 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, 6 

de agosto de 2018. Janete Méri Teresinha Wesolowski Rodrigues Couto - 

Gestora Judiciária.

Comarca de Chapada dos Guimarâes

Diretoria do Forúm

Portaria

PORTARIA Nº 064/2018-DF

MARCO ANTONIO CANAVARROS DOS SANTOS, Juiz de Direito Diretor do 

Foro em Substituição Legal da Comarca de Chapada dos Guimarães, 

Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais, com 

fundamento no artigo 52, inciso XV, da Lei nº 4.964, de 26 de dezembro 

de 1985 (COJE), e;

CONSIDERANDO a queda permanente de Energia,’ em virtude do 

alimentador da substação com o rompimento do cabo, deixando 

comprometido o fornecimento de energia durante o expediente nesta data;

 R E S O L V E:

 Art. 1º - Suspender o expediente no âmbito do Foro Judicial desta 

Comarca neste dia, 3/8/2018 (sexta-feira) em função do não retorno da 

energia elétrica.

Art. 2º - Os prazos que porventura se iniciarem ou completarem nesse 

dia, ficam automaticamente prorrogados para o primeiro dia útil seguinte;

Art. 3º - Esta Portaria entra em vigor na data da sua publicação.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se

Chapada dos Guimarães, 3 de agosto de 2018.

Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Juiz de Direito Diretor do Foro em Substituição Legal

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87214 Nr: 4316-45.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Giovani Soares Ramos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido formulado nos autos. Consequentemente, determino a 

suspensão do feito pelo prazo de 180 (cento e oitenta) dias, na forma do 

artigo 40, caput, da Lei de Execução Fiscal.

 Decorrido o prazo, certifique-se, e, nada sendo requerido, intime-se o 

exequente para manifestar-se, sob pena de arquivamento dos autos, 

conforme estabelece o § 2° do mesmo dispositivo legal. Quando então 

iniciar-se-á a fluência do prazo prescricional (§ 4º do artigo 40 da LEF).

 Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87914 Nr: 357-32.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Evaristo Pinho

 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.

Considerando que este magistrado estará em curso no dia 14 de agosto 

de 2018, redesigno o presente ato para o dia 16 de outubro de 2018, às 

14h00min.

 Intimem-se na forma da decisão anterior.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 103329 Nr: 1167-70.2018.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adriano Gonçalves de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Expresso Rubi Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LARISSA SCHWARZ DE MELLO - 

OAB:6748

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 101950 Nr: 449-73.2018.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VAdF, AAAdF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AANdF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSI MARI GIACOMONI BEUX - 

OAB:13469, Rosi Mari Giacomoni Beux - OAB:OAB/MT. 13469-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabiana Nascimento de 

Souza - OAB:17.829/MT, MAILI DA SILVA MATOSO - OAB:19156

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono o presente feito a fim de intimar a 

parte autora para, no prazo legal, impugnar a contestação.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 108753 Nr: 3476-64.2018.811.0024

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jackson Mendes do Nascimento, Tarcisio de 

Souza Gonçalves, Roger Pinheiro da Dilva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jorge Jose Noga - 

OAB:OAB/MT 3.830

 Vistos etc.

 I. Designo a audiência de interrogatório para o dia 25 de outubro de 2018, 

às 14h30mim.

 II. Intime-se o acusado para comparecer à audiência designada. 

Consigne-se advertência de que, caso compareça desacompanhado de 

advogado, será nomeado defensor dativo para acompanhamento do ato.

III. Informe ao Juízo Deprecante, consignando as nossas homenagens de 

estilo.

IV. Notifique-se o Ministério Público.

V. Expeça-se o necessário.

VI. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 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: Marciano Xavier das Neves - 

OAB:11190/MT

 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 defesa 

do acusado acerca da decisão que designou audiência de instrução, a 

seguir transcrita: "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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 352 de 665



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.: 76900 Nr: 3263-63.2015.811.0024

 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: WILIAM NUNES BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAIXA DE ASSISTÊNCIA DOS FUNCIONÁRIOS 

DO BANCO DO BRASIL – CASSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KARLA DA SILVA MIRANDA - 

OAB:20559/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO LOPES VIEIRA 

VIDAURRE - OAB:12750/O

 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 

requerida para manifestação acerca da proposta de honorários periciais 

retro (ref. 49), depositando judicialmente o valor, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de preclusão da prova pericial e julgamento antecipado da 

lide.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95604 Nr: 3712-50.2017.811.0024

 AÇÃO: Exibição de Documento ou Coisa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSELI FRANÇA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO - HOSPITAL 

UNIVERSITÁRIO JULIO MULLER, ESTADO DE MATO GROSSO - 

DELEGACIA DE POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SORRISO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudio Stabile Ribeiro - 

OAB:3213-MT, KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - OAB:16962

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de exibição de documentos ajuizada por ROSELI 

FRANÇA DE OLIVEIRA em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO – 

HOSPITAL JULIO MULLER e ESTADO DE MATO GROSSO – DELEGACIA DE 

POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO MUNICÍPIO DE SORRISO-MT, pelos motivos 

narrados na inicial.

A tutela almejada foi concedida (fls. 18-19).

O HGU juntou os documentos solicitados (fls. 62-65).

Por fim, informou o autor que as partes apresentaram os documentos 

solicitados e já foram juntados na ação principal e requereu a extinção do 

feito, com resolução do mérito.

 Eis o relatório.

 Decido.

Desnecessária a produção de outras provas para o deslinde da 

pretensão, eis que os requeridos, ao apresentarem os documentos 

cobrados na inicial, culminou por reconhecer os pedidos constantes na 

demanda, já que, conforme atestado nos autos, deixou de apresentar 

contestação no prazo legal.

 DISPOSITIVO.

 Diante do exposto, com fulcro no art. 487, III, a, do CPC/2015, homologo o 

reconhecimento da procedência do pedido veiculado na ação. Por 

consequência, julgo extinto com resolução de mérito o presente feito, nos 

termos do art. 487, III, a, do CPC/2015.

Condeno o requerido 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).

Com o trânsito em julgado, arquivem-se.

 Publique-se. Intimem-se.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 76268 Nr: 2952-72.2015.811.0024

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JJCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TMM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANA NASCIMENTO DE 

SOUZA - OAB:17829/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS ETC.

Trata-se de ação de guarda proposta por JEFFERSON JOSE COSTA 

SILVA em face de THAMIRES MENDES MARTINS genitores do menor 

PABLO DIEGO MENDES COSTA.

Realizou-se o estudo psicossocial (fl. 49-56).

Com vistas, o Ministério Público opinou pela extinção do feito, com 

fundamento no art. 485, III, do CPC, fl. 63.

Posteriormente, o MP manifestou que, em razão do acordo em relação à 

guarda do infante durante o estudo psicossocial, pugnado pela extinção 

do feito, nos termos do art. 485, III e IV do CPC (ref. 82).

É o relatório.

DECIDO.

Analisando os autos, observa-se que o processo está aguardando 

providência da parte autora para prosseguimento, há mais de 30 dias, pois 

devidamente intimados para manifestar do laudo, quedaram-se inertes.

Intimados, tanto o advogado, quanto a parte autora, esta pessoalmente, 

não se manifestaram.

Assim, prevê o art. 485, III, do CPC, que se o autor deixar de cumprir os 

atos e diligências que lhe incumbir, no prazo de 30 (trinta) dias, o feito 

será extinto, sem apreciação do mérito, sendo que foi-lhe aplicado o 

disposto no §1º do mesmo dispositivo legal.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, considerando que o processo está parado há mais de 

30 (trinta) dias por abandono da parte autora, JULGO EXTINTO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO o presente processo, o que faço com 

fundamento no artigo 485, III, do CPC.

 Publique-se. Intimem-se.

Condeno a parte autora ao pagamento das custas e despesas 

processuais, contudo diante da gratuidade deferida na inicial, isento-o na 

forma do art. 98, 3º, do CPC.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos, com as anotações de estilo.

 Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77813 Nr: 281-42.2016.811.0024

 AÇÃO: Impugnação de Assistência Judiciária->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Isabel de Siqueira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geralda Lima Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PLINIO JOSE DE SIQUEIRA NETO - 

OAB:10405

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre Luís Domingos da 

Silva - OAB:MT4907b

 Diante do exposto, JULGO IMPROCEDENTE a impugnação à justiça 

gratuita. Condeno o impugnante ao pagamento das custas processuais 

deste incidente, fincando isento da condenação em verba honorária, por 

ser incabível sua aplicação na espécie.Translade-se cópia desta decisão 

ao feito principal apensado (cód. 72944).Transitada em julgado esta 

decisão, o que deverá ser certificado, arquivem-se.Intimem-se. Expeça-se 

o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87359 Nr: 4460-19.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARGARETE REGINA CARVALHO SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo formulado na petição de 

7.3.2018.

 Após, intime-se a parte para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.
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 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87353 Nr: 4454-12.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ HENRIQUE MENEZES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo formulado na petição de 

8.3.2018.

 Após, intime-se a parte para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87308 Nr: 4408-23.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA

 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 ARRUDA DE CARLI - 

OAB:14691, PEDRO APARECIDO DE OLIVEIRA - OAB:7549

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo formulado na petição de 

13.3.2018.

 Após, intime-se a parte para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87270 Nr: 4371-93.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE JURANDIR DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo formulado na petição de 

8.3.2018.

 Após, intime-se a parte para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87265 Nr: 4366-71.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE EDUARDO A NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo formulado na petição de 

9.3.2018.

 Após, intime-se a parte para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87263 Nr: 4364-04.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE BUSSIKI FIGUEIREDO

 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: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

GUIMARAES JUNIOR - OAB:5959

 Vistos etc.

Considerando que o juízo não determinou a emenda à inicial, torno sem 

efeito a juntada à ref. 20, eis que a parte executada já compareceu aos 

autos, portanto, não cabe emenda à inicial nesta altura processual.

Portanto, novamente, INTIME-SE a parte exequente para manifestar do 

pedido do executado, em 5 dias, com as advertências da extinção por não 

promover os atos que lhe compete (art. 485, III, do CPC).

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87218 Nr: 4320-82.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Haydee Freitas Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo formulado na petição de 

13.3.2018.

 Após, intime-se a parte para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87163 Nr: 4270-56.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Nhambiquaras LTDA

 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: CARLA SALVADOR - 

OAB:15785/O, Darlã Martins Vargas - OAB:5300-B, Murillo Barros da 

Silva Freire - OAB:8942/MT

 VISTOS ETC.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, em 5 dias, prosseguir com o 

feito manifestando acerca do bem ofertado à penhora, com as 

advertências do art. 485, §1º, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos para 

análise.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87102 Nr: 4217-75.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DAS GRAÇAS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo formulado na petição de 

8.3.2018.

 Após, intime-se a parte para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87101 Nr: 4216-90.2016.811.0024

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CORREA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo formulado na petição de 

7.3.2018.

 Após, intime-se a parte para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87095 Nr: 4210-83.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carlos Miranda, Antonio Carlos 

Miranda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLI APARECIDA DA COSTA - 

OAB:20930/O, RENATO DE ALMEIDA ORRO RIBEIRO - OAB:11.055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo formulado na petição de 

7.3.2018.

 Após, intime-se a parte para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87087 Nr: 4203-91.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDRE CASTRILLO

 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: ANDRÉ CASTRILLO - 

OAB:3990

 Vistos etc.

Considerando que a parte executada ofertou valores que seriam 

recebidos por RPV (dinheiro no rol do art. 835 do CPC) e o município não 

aceitou, bem como o executado foi intimado para ofertar resposta e 

quedou-se inerte, INTIME-SE o exequente para, em 15 dias, indicar bens 

do executado à penhora, sob pena de arquivamento do feito.

Transcorrido o prazo e nada requerido, arquivem-se, nos termos do art. 

40 da LEF.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85822 Nr: 3713-69.2016.811.0024

 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: Ary Ribeiro

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

Cuiabá - MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GEANNE DANIELA DA GUIA 

ONUKI - OAB:14745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de intimar as partes 

para manifestação acerca do laudo social ref. 48.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 93194 Nr: 2549-35.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Carolina Stefany Tostes, Sérgio Rezende Imóveis ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WAGNER JOSÉ BARBOSA DA CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: QUÉREN-HAPUQUE ALBERNAZ 

MARQUES - OAB:19614/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro o pedido de suspensão pelo prazo formulado na petição de 

5.3.2018.

 Após, intime-se a parte para que manifeste no prazo de 15 (quinze) dias.

 Posteriormente, venham os autos conclusos.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 91822 Nr: 1885-04.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ALEXANDRA BUENO DE MORAES GONÇALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODRIGO SOUZA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA - OAB:11866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Flavio P. Costa Junior - 

OAB:22770, JOADIR BUENO PACHECO - OAB:13588

 Vistos, etc.

Trata-se de ação de guarda e alimentos formulada por G. B. S. 

representado por sua genitora Alexandra Bueno de Moraes Gonçalves em 

face de Rodrigo Souza da Silva.

À fls. 70-71 as partes compuseram acordo.

Às fls. 77, o Ministério Público opinou favoravelmente ao pedido.

É o sucinto relato do necessário.

 Fundamento e DECIDO.

Destaco que o acordo trazido aos autos não apresenta qualquer 

contrariedade à lei. Foi formalizado por partes maiores e capazes, possui 

objeto lícito e pedido possível. Assim, sem delongas, a homologação é 

matéria que se impõe.

DISPOSITIVO.

Diante do exposto, nos termos da fundamentação homologo para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos o acordo acostado nos autos, cujas 

cláusulas e condições fazem parte integrante desta decisão. JULGO, 

portanto, extinto o processo, com resolução de mérito, na forma do artigo 

487, III, ‘a’, do Código de Processo Civil.

 Após, certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se o feito, com as 

anotações de praxe.

Defiro a justiça gratuita, com fundamento no art. 98 do CPC.

Publique-se. Intime-se.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 74077 Nr: 1949-82.2015.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADAMA BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista da Silva Moreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JÚLIO CHRISTIAN LAURE - 

OAB:OAB/SP 155277

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diocles de figueiredo - 

OAB:1334, VICENTE DIOCLES ROCHA BOTELHO DE FIGUEIREDO - 

OAB:14229

 VISTOS ETC.

Intime-se a parte autora, pessoalmente, para, em 5 dias, prosseguir com o 

feito, com as advertências do art. 485, §1º, do CPC.

Decorrido o prazo, certifique-se e façam-me os autos conclusos para 

análise.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85820 Nr: 3712-84.2016.811.0024

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

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

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

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/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 que seja 

intimada a parte autora/exequente para manifestação, no prazo legal, 

acerca da certidão retro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 85820 Nr: 3712-84.2016.811.0024

 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: Aymoré Crédito - Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lurdes Aparecida de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO NEVES COSTA - 

OAB:12410/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Indefiro o pedido apresentado na petição de 30.8.2017, uma vez já ter sido 

realizado o ato citatório, conforme certidão lavrada pelo oficial de justiça 

em 12.1.2017.

Assim, certifique-se a Sra Gestora acerca de eventual escoamento do 

prazo de resposta pela parte requerida.

 Posteriormente, intime-se a autora para que manifeste no prazo de 15 

(quinze) dias.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 77558 Nr: 178-35.2016.811.0024

 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: Nivaldo do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Chapada dos 

Guimarães - MT, Gislaine Dias Florentino Ferreira, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso, Ernesto Ferreira Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mosar Fratari Tavares - 

OAB:3239-B, PABLO RAMIRES FONSECA - OAB:18969

 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 das correspondências devolvidas refs. 48 e 49, bem como, no 

prazo legal, impugnar a contestação apresentada pelo Ministério Público.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 87180 Nr: 4284-40.2016.811.0024

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE CHAPADA DOS GUIMARÃES-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Lourenço

 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 o 

exequente para observar o impulsionamento ref. 24 (dia 12/3/2018), vez 

que a diligência do Oficial de Justiça é para ser depositada no Juízo 

Deprecado (Vara Especializada de Execução Fiscal de Cuiabá), nos autos 

da carta precatória indicada no ofício ref. 23.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 97743 Nr: 4784-72.2017.811.0024

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jeremias Alves da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ GONÇALVES MELADO - 

OAB:8075

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Aguarde-se o julgamento do recurso interposto ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 84588 Nr: 3163-74.2016.811.0024

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGYANNE ROSA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armesina Maria de Souza, Moacir Rocha, 

NELCY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZAO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 Vistos, etc.

 Tendo em vista o caráter infringente, com fulcro no art. 1.023, §2°, do 

CPC/2015, intime-se a parte embargada para, no prazo de 5 (cinco) dias, 

manifestar quanto aos embargos de declaração opostos.

Certifique-se eventual silêncio.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonísio Salles de Abreu Júnior

 Cod. Proc.: 95709 Nr: 3781-82.2017.811.0024

 AÇÃO: Incidentes->Questões e Processos Incidentes->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Valdenor Alves Marchezan

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Justiça Publica

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMERSON VITA - OAB:GO28410

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONCLUSÃO. ANTE TODO O EXPOSTO, mantenho a decisão combatida 

pelos seus próprios fundamentos.Na forma do artigo 366 do CPP, eis que 

preenchidos os seus requisitos, suspendo o processo o o curso do prazo 

prescricional até 05/07/2034, consoante a inteligência dos artigos 109, II 

do CP e 1º da Lei de Lavagem de Capitais, devendo os autos 

permanecerem no arquivo provisório. Com a captura do réu ou 

transcorrido o referido prazo, vistas ao MP e conclusos para novas 

deliberações.Cientifique-se o Parquet e a Defesa, devendo essa ser 

cadastrada e intimado por DJE.Cumpra-se expedindo o necessário e 

renove o mandado de prisão no BNMP.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marco Antonio Canavarros dos Santos

 Cod. Proc.: 84588 Nr: 3163-74.2016.811.0024

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGYANNE ROSA DA SILVA ROCHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Armesina Maria de Souza, Moacir Rocha, 

NELCY ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FRAZAO 

ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOSAR FRATARI TAVARES - 

OAB:3239

 “Vistos, etc.

 I. Junte-se as procurações apresentadas.

II. Trata-se a presente ação de tutela antecipada proposta por Regyanne 

Rosa da Silva Rocha em desfavor de Armesina Maria Souza, Moacir 

Rocha e Nelcy Rocha. Aberta a audiência, verifica-se que somente os 

requeridos compareceram. No presente caso, tanto as testemunhas 

quanto à autora estão ausentes. Relatei e Decido.

III. Preliminarmente, co a devida vênia ao pedido da parte requerida, não 

verifico de forma robusta a litigância de má-fé, razão pela qual o indefiro o 

presente pedido.

 IV. DIANTE DO EXPOSTO, restando evidente a ausência do autor e suas 
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testemunhas, fica inequivocamente demostrado o desinteresse 

processual, pelo que extingo o presente feito, sem resolução do mérito, 

com fulcro 485, inciso VI, do CPC.

V. Em que pese o pedido de gratuidade, mas considerando o valor da 

causa, condeno a autora ao pagamento de 4URH a título de honorários 

advocatícios.

VI. Cumpra-se, expedindo o necessário, após, ao arquivo.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000444-68.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VINICIUS APARECIDO DA SILVA BEZERRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEIR CARDOSO DE OLIVEIRA OAB - MT0013741A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA CREDITOS FINANCEIROS 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53, no prazo de 05 dias, nos 

termos do Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de 

agosto de 2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010021-48.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CESARINA DIAS LESSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARGILAN BORGES CINTRA OAB - MT0009150A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SGANZERLA DURAND OAB - SP0211648A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010170-15.2015.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELIANA CORDEIRO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT0013245S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 791,19 (setecentos e noventa e um 

reais e dezenove centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000157-08.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILEIDE FERREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ANTONIO GUERRA OAB - MT16276/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010285-70.2014.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVERTON BENEDITO DOS ANJOS OAB - MT0012464S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - SP0327026A (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 751,02 (setecentos e cinquenta e um 

reais e dois centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do Provimento 

88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 2018. 

Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-21.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO MORIMA (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)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-09.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA DE PAULA MORENO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT0015308A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AMERICEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 543,53 (quinhentos e quarenta e três 

reais e cinquenta e três centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010050-40.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

TUCHO PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MT0016846S (ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 710,74 (setecentos e dez reais e 
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setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010060-84.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010053-92.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ESPIRITO SANTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010067-76.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO FERNANDO LARA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-39.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JUCIMAR RIBEIRO DE MORAIS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-83.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

QUENAZE CASTRO DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 710,74 (setecentos e dez reais e 

setenta e quatro centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010211-50.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI NEVES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010216-72.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

EDINEI NEVES DE PINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010225-34.2013.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ISMAEL ALVES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO OAB - MT0013655A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 
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(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 752,75 (setecentos e cinquenta e dois 

reais e setenta e cinco centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010433-13.2016.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI CRUZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

Intimação do advogado da parte promovente para efetuar o pagamento 

das custas judiciais no valor de R$ 579,71 (quinhentos e setenta e nove 

reais e setenta e um centavos), no prazo de 05 dias, nos termos do 

Provimento 88/2014 CGJ-MT. Chapada dos Guimarães-MT, 6 de agosto de 

2018. Luciana Marrques Gobbi Rozin - Gestora Judiciária

Comarca de Colíder

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 013/2017-CA

O Dr. Walter Tomaz da Costa, Juiz de Direito Diretor do Foro da Comarca 

de Colíder, Estado de Mato Grosso, no uso de suas atribuições legais e na 

forma da Lei.

Considerando o pedido de reajuste da tabela de diligências, formulado 

pelos Senhores Oficias de Justiça desta Comarca;

Considerando a decisão proferida nos autos do Pedido de Providências nº 

290-15.2017.811.0009 – Código Apolo 103573;

Considerando que o Juiz Diretor do Foro deverá baixar portaria fixando os 

valores da condução dos oficiais de justiça para cumprimento de 

mandados judiciais e prática de atos processuais de qualquer natureza, 

remetendo-a à Corregedoria-Geral da Justiça para exame e homologação, 

conforme disposto no art. 647, § 1º e 2º da CNGC;

Considerando a defasagem dos valores praticados ao longo do tempo, 

corroídos pela inflação, estabelecidos há mais de quatro (4) anos 

(06.03.2013), nos termos da Portaria nº 15/2013-CA;

Considerando que o valor base das diligências dos Oficiais de Justiça 

desta Comarca, atualmente, é de R$ R$ 18,00 (dezoito reais) para zona 

urbana e de R$ 2,10 (dois reais e dez centavos) o quilômetro rodado para 

a zona rural.

RESOLVE:

Art. 1º REAJUSTAR os valores das diligências dos Oficiais de Justiça 

desta Comarca de Colíder/MT, para cumprimento de mandados judiciais e 

prática de atos processuais de qualquer natureza, constantes da Tabela 

de Diligências, anexa à presente, fixando o valor de R$ 23,75 (vinte três 

reais e setenta e cinco centavos) para a zona urbana, e para a zona rural 

e municípios desta Comarca o valor de R$ 2,75 (dois reais e setenta e 

cinco centavos), ao que será acrescido o valor de R$ 1,90 (um real e 

noventa centavos) por quilômetro rodado, até o limite de R$ 54,30 

(cinquenta e quatro reais e trinta centavos).

Art. 2º. O valor fixado na Tabela de Diligências, anexa à presente, deverá 

ser depositado, ou transferido, pela parte interessada, diretamente na 

conta bancária do Fórum da Comarca de Colíder-MT (Agência 1779-5, 

Conta Corrente 26.535-7, Banco do Brasil).

Art. 3º. É defeso aos Srs. Gestores Judiciários a distribuição e carga de 

mandados para a Central de Mandados sem a prévia comprovação do 

pagamento da diligência, não sendo aceito depósito, via envelope, em 

caixa eletrônico, ou comprovante de agendamento de pagamento.

Art. 4º. O senhor Gestor Geral deverá controlar os depósitos e 

transferências, para pagamento das diligências dos Srs. Meirinhos, ao 

cabo de cada semana, preferencialmente, bem como, controlará, 

mensalmente, o saldo da conta bancária, de modo a impedir a criação de 

pendências e/ou saldos inexplicáveis.

Art. 5º. Nenhum Oficial de Justiça, no cumprimento do seu dever funcional, 

poderá receber diretamente da parte ou do advogado, a qualquer título, 

valores financeiros, nem para o custeio das despesas de condução, 

constituindo falta grave o descumprimento desta determinação, conforme 

dispõe o art. 646 da CNGC.

Art. 6º. Se a parte desejar oferecer condução ao oficial de justiça 

(veículo, aeronave, embarcação etc.), propondo-se a custear as 

respectivas despesas (combustível, estadia, motorista etc.), formulará 

requerimento justificado ao Juiz do processo, que decidirá sobre a real 

conveniência e necessidade dessa forma de cumprimento, nos termos do 

art. 648 da CNGC.

Art. 7º. Esta Portaria somente produzirá efeitos após seu exame e 

homologação pela Corregedoria Geral da Justiça, ficando revogadas as 

disposições contrárias ou conflitantes, especialmente a Portaria nº 

15/2013-CA;

Art. 8º. Remeta-se cópia da presente à E. Corregedoria Geral da Justiça 

para exame e homologação;

Art. 9º. Após, em se homologando a presente, publique-se, afixando-se 

no local de costume.

Art. 10. Por fim, encaminhe-se cópia da presente à 11ª Subseção da OAB.

Colíder/MT, 24 de março de 2017.

WALTER TOMAZ DA COSTA

Juiz de Direito e Diretor do Foro

TABELA DE DILIGÊNCIAS

(Portaria 13/2017-CA, de 24 de março de 2017)

Comarca Comunidades e logradouros Zona Distância Valor em Reais 

(R$R$ 1,90 adicionado aoKm Rodado Total Colíder Perímetro urbano da 

*Cidade de Colíder 01 0 Km 23,75 0,00 23,75

*Colíder Comunidade Belém 02 20 km 55,00 R$ 38,00 Total R$ 93,00

*Colíder Comunidades Palestina, Nazaré, Santos Reis, Monte Carmelo, 

Cafarnaum, Santa Fé, Zona 03 28 km 77,00 53,20 Total R$ 130,20

*Colíder Comunidades São Mateus, Santos Dumont, Jacutinga, Água da 

Prata e Buriti. Zona 04 32 km 88,00 54,30 Total R$ 142,30

*Colíder Comunidades Trevo da Amizade (Léo baiano), Altônia, São 

Sebastião (bigode), Soledade, Emaús, Agua Arara.Zona 05 34 km 93,50 

54,30 Total R$ 147,80

Colíder Comunidades Boa Sorte, Nossa Senhora de Fátima, São Paulo 

(Tapajós), Zona 06 44 km 121,00 54,30 Total R$ 175,30

*Colíder Comunidades Nossa Senhora de Lurdes, Santo Anjo do Canaã, 

Marechal Rondon, Nossa Senhora do Rosário (Cambará), Canaã da 

Galileia, Betânia e Cachoeira Mercúrio. Zona 07 48 km 132,00 54,30 Total 

R$ 186,30

*Colíder Fazenda Tratex, Comunidades PA Veraneio (Santa Paula novo 

milênio), Santa Maria, São José, Cristo Rei (Café Norte), Café Norte, São 

Luiz, Sete Casa, Garcez, Rio Jordão e Sagrada Família. Zona 08 70 km 

192,50 54,30 Total R$ 246,80

*Colíder Comunidades Terra Santa e Cacique Zona 09 80 km 220,00 54,30 

Total R$ 274,30

*Colíder Comunidades Campos Belo, Grande Alvorada, Nova Galileia, 

Branca de Neve Trevo Ouro Verde e Mutum. Zona 10 81 km 222,75 54,30 

Total R$ 277,05

*Colíder Comunidades São Judas Tadeu, São Vicente, São Marcos, Céu 

Azul, Estrela da Guia, Nova Jerusalém, Santa Isabel, Ranchão e Fazenda 

Ranchão. Zona 11 143 km 393,25 54,30 Total R$ 447,55

*Colíder Comunidades Santa Barbara, São Lucas e Teles Pires. Zona 12 

150 km 412,50 54,30 Total R$ 466,50

*Colíder Comunidades Água Brilhantes, São Jorge, Menino Jesus, São 

Domingos, Estrela Dalva e São Lourenço. Zona 13 150 km 412,50 54,30 

Total R$ 466,50

*Colíder Comunidades Boa Vista, Estrela do Norte e São Caitano Zona 14 

158 km 423,50 54,30 Total R$ 477,50

*Colíder Comunidade Boa Esperança Zona 15 168 km 462,00 54,30 Total 

R$ 516,30

*Colíder Comunidades Primavera, Marco Cimento e Sol Nascente Zona 16 

168 km 462,00 54,30 516,30

*Colíder Comunidades Volta Redonda, Mirassol, União e São Miguel 

Arcanjo Zona 17 115 km 362,25 54,30 Total R$ 416,55

*Colíder Comunidades Novo México e São Lazaro Zona 18 120 km 330,00 

54,30 R$384,30

*Colíder Comunidades Nossa Senhora da Perpetuo (Novo México) e Novo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 359 de 665



Belém Zona 19 172 km 473,00 54,30 Total R$ 527,30

*Colíder Fazenda Getúlio Galéli Zona 20 134 km 368,50 54,30 Total R$ 

422,80

*Colíder Fazenda Bedin, Fazenda Pirajá e Comunidade São Benedito Zona 

21 139 km 382,25 54,30 Total R$ 436,80

*Colíder Fazenda Iporá Zona 22 143 km 393,25 54,30 Total R$ 447,55

*Colíder Fazenda São Lourenço Zona 23 / 24 150 km 412,50 54,30 Total 

R$ 466,80

*Colíder Comunidade Prainha (Rivair) Zona 25 / 26 160 km 440,00 54,30 

Total R$ 494,30.

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001240-70.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO AZEVEDO DA SILVA (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)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001240-70.2018.8.11.0009. AUTOR: IVANILDO 

AZEVEDO DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 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, 06 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001238-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDA SOARES DAMASCENO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001238-03.2018.8.11.0009. AUTOR: ROSENILDA 

SOARES DAMASCENO RÉU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL Vistos. Com base nos documentos juntados nos Num. 14341997 - 

Pág. 1/2, cópia da CTPS, bem ainda considerando o objeto do pedido, de 

natureza alimentar, DEFIRO a gratuidade da justiça, nos termos do § 3º, do 

art. 99, do NCPC e art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88. Ademais, 

considerando que para a apreciação do pedido de antecipação de tutela 

faz-se necessária a realização de perícia médica judicial, postergo a 

análise para após a sua realização. NOMEIO o(a) DR(A). GUILHERME 

JOSÉ FRIEBRANTZ PINTO, inscrito(a) no CRM/MT sob o nº 6044 como 

médico(a) perito(a) para avaliar o(a) senhor(a) ROSENILDA SOARES 

DAMASCENO, para realização da perícia, que deverá ser certificado de 

que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de todos os 

meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e outras 

quaisquer peças que entender pertinentes (art. 473, § 3º, do NCPC). Fixo 

de imediato o prazo de 15 (quinze) dias, contados após a realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465 do 

NCPC), que poderá ser prorrogado por motivo justificado e impossibilidade 

de apresentação do laudo dentro desse (art. 476 do NCPC). Por se tratar 

de parte beneficiária da assistência judiciária gratuita (art. 98 e seguintes 

do NCPC), no âmbito de jurisdição delegada para a Justiça Estadual 

(CRFB/88, art. 109, § 3º), esclareço que o pagamento de honorários 

correrá à conta da Justiça Federal, nos termos da Resolução 

305/2014-CJF, que prevê a sua efetivação após o término do prazo para 

que as partes se manifestem sobre o laudo e, havendo solicitação de 

esclarecimentos por escrito ou em audiência, depois de prestados, nos 

termos do art. 29 da mencionada Resolução. Atento aos limites mínimo e 

máximo estabelecidos na referida Resolução, previstos na Tabela V, FIXO 

os honorários periciais no valor máximo de R$ 200,00 (duzentos reais). 

Ante o exposto, DETERMINO: a) a intimação do(a) perito(a), com as 

advertências legais (art. 156, § 5º e art. 157 do NCPC), para que tenha 

ciência do encargo que lhe fora conferido, do fato de que, ACEITANDO-O, 

deverá servir escrupulosamente e independentemente de termo de 

compromisso (art. 466 do NCPC), assim como a fim de que agende data, 

hora e local para realização do exame médico e informe ao Juízo com 

antecedência razoável e tempo hábil para serem efetuadas as intimações 

necessárias; b) a citação da parte ré dos termos da inicial para que 

responda aos termos dela após a juntada do laudo pericial; c) a intimação 

das partes, por meio de seus advogados, para que, caso não tenham 

feito, queiram e dentro em 15 (quinze) dias contados do 

despacho/decisão, indiquem o assistente técnico e apresentem quesitos 

(art. 465, § 1º, incisos II e III), dando-se ciência à parte adversa quando da 

juntada destes aos autos e advertindo ambas da possibilidade de as 

partes apresentar(em), durante a diligência, quesitos suplementares (art. 

469 do NCPC); d) apresentado(s) no prazo acima fixado ou já existente(s) 

nos autos do processo os quesitos a serem respondidos pelo experto, 
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encaminhe-se ao perito judicial nomeado cópia reprográfica dos quesitos, 

informando-lhe que, se necessário, desde já, fica autorizada a carga dos 

autos do processo; e) estabelecido e informado pelo perito a data, a hora 

e o local para a realização da perícia médica, intimem/cientifiquem-se as 

partes, por meio de seus advogados, para ciência (art. 474 do NCPC) e 

efetivo comparecimento daquele que será examinado/vistoriado/avaliado; 

f) havendo assistentes técnicos nomeados e quando da 

entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as partes da 

ocorrência desta, por meio de seus advogados, para que se manifestem 

sobre ele, podendo os respectivos assistentes técnicos apresentar 

parecer, no prazo comum de 15 (quinze) dias (art. 477, § 1º, do NCPC). 

Os quesitos do Juízo que deverão ser respondidos pelo senhor perito são 

os  segu in tes :  1 .  A  par te  au tora  é  por tadora  de 

deficiência/moléstia/doença? De que tipo? 2. A parte autora é incapacitada 

para trabalhar? 3. A incapacidade da parte autora para o trabalho é parcial 

ou total? Explique. 4. A incapacidade da parte autora para o trabalho é 

permanente ou temporária? 5. Havendo incapacidade, aproximadamente 

desde quando ela existe? 6. A deficiência/moléstia/doença de que é 

portadora a parte autora encontra-se em fase evolutiva ou residual? 7. 

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? 8. Qual a 

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

9. 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? 10. A parte autora é incapaz para a vida 

independente? 11. A deficiência/moléstia de que é portadora a parte 

autora traz limitações em sua vida? Que tipos de limitações? 12. Existe 

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

aproximado do tratamento? 13. O tratamento traz efeitos colaterais? 

Quais? 14. Esses efeitos colaterais impedem que a parte autora exerça 

alguma atividade braçal? Por fim, atendido integralmente o acima 

especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, voltem-me 

os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001199-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA RUBILOSKI RIBEIRO DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO AUGUSTO BARASUOL OAB - MT19904/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001199-06.2018.8.11.0009. REQUERENTE: 

ROSANGELA RUBILOSKI RIBEIRO DE SOUZA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 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. 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, 06 de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001237-18.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DANUBIA LAIA GOMES (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)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001237-18.2018.8.11.0009. AUTOR: LUCIANA 

DANUBIA LAIA GOMES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

29.979.036/0001-40 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 
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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, 06 de agosto de 2018.

Expediente

 Edital de Intimação

 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

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 56-96.2018.811.0009 – CÓDIGO: 109500 – NÚMERO/ANO: 

0/2018

TIPO DE AÇÃO: CARTA PRECATÓRIA

EXEQUENTE: DEORGENES FREDY RAMME

ADVOGADOS DO EXEQUENTE: Dra. GIOVANNA DE FREITAS SARTORI - 

OAB:19753/O, Dra. LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - 

OAB:11543/B, Dr. RAFAEL BARION DE PAULA - OAB:11063/MT, Dr. 

RODRIGO DE F. SARTORI - OAB:15.885/MT

EXECUTADO: ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA

ADVOGADOS DO EXECUTADO: DR. DANIEL WINTER - OAB:11470/MT, DR. 

EDUARDO ANTUNES SEGATO - OAB:13546

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, os bens de propriedade de ROGÉRIO 

HENRIQUE DA SILVA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 16 de agosto de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação;

SEGUNDO LEILÃO: 16 de agosto de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior 50% (cinquenta por cento) do valor do bem.

LOCAL: Os leilões serão realizados exclusivamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM: Um imóvel rural, situado neste município e comarca de Colíder/MT, 

correspondente ao remanescente do lote nº 740, da “Gleba Teles Pires”, 

com área de 353,1885 ha (trezentos e cinquenta e três hectares, dezoito 

ares e oitenta e cinco centiares), dentro dos seguintes limites e 

confrontações: Norte: desmembrado lote 740-F; Sul: Estrada Vicinal e 

Distrito Marco de Cimento; Leste: Estrada do Mogno e Distrito Marco de 

Cimento; Oeste: Lote 739. Descrição do Perímetro: Partindo do marco 

M-05A, cravado em comum com a Estrada do Mogno e lote 740-F; deste 

marco segue a estrada com Azimute Verdadeiro de 179º40'29”, limitando 

com a Estrada do Mogno, com distância de 1.162,80 metros até o ponto 

D-331, deste segue com Azimute Verdadeiro de 175º37'22”, limitando com 

a Estrada do Mogno com distância de 1.491,55 metros até o marco 

M-12080; deste segue com Azimute verdadeiro de 264º16'17”, limitando 

com Distrito Marco de Cimento, com distância de 223,31 metros até o 

marco M-8317, deste segue com Azimute Verdadeiro de 173º59'35”, 

limitando com Distrito Marco de Cimento, com distância de 318,59 metros 

até o marco M-282; deste segue com Azimute Verdadeiro de 264º03'18”, 

limitando com a Estrada Vicinal, com distância de 1.000,07 metros até o 

marco M-4253, deste segue com Azimute Verdadeiro de 357º17'35”, 

limitando com lote 739 com distância de 3.104,35 metros até o marco 

M-06A, deste segue com Azimute Verdadeiro de 90º23'18”, limitando com 

desmembrado 740-F com distância de 1.209,74 metros até o marco 

M-05A, marco inicial desta descrição. Obs.: Trata-se de um imóvel rural, 

situado no município de Colíder/MT ao lado do Distrito de Marco de Cimento 

distante de fácil acesso, aproximadamente 60Km da sede do Município, 

possui energia elétrica nas proximidades, formação de pastagens com 

capoeira rala em aproximadamente 60% da área, o imóvel possui vários 

morros de pedras espalhado em vários pontos, com média e alta 

declividade, repartições nas pastagens com arame liso, sede está 

abandonada, reserva florestal nas áreas de pedra e alguns córregos. 

Imóvel matriculado sob nº. 15.829 no Cartório de Registro de Imóveis da 

comarca de Colíder/MT.

AVALIAÇÃO: R$ 2.472.319,95 (dois milhões, quatrocentos e setenta e 

dois mil, trezentos e dezenove reais e noventa e cinco centavos), em 25 

de agosto de 2017.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

AVALIAÇÃO ATUALIZADA: R$ 2.519.169,17 (dois milhões, quinhentos e 

dezenove mil e cento e sessenta e nove reais e dezessete centavos), em 

16 de julho de 2018.

LOCALIZAÇÃO DO BEM(NS): Conforme descrição acima.

DEPOSITÁRIO: ROGÉRIO HENRIQUE DA SILVA, Av. Marechal Rondon, nº 

668, Setor Leste, Colíder/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 806.602,92 (oitocentos e seis mil, seiscentos e 

dois reais e noventa e dois centavos), em 17 de novembro de 2017.

ÔNUS: Eventuais constantes na Matricula Imobiliária.

LEILÃO NA MODALIDADE SOMENTE ELETRÔNICO: Quem pretender 

arrematar ditos bens poderá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão 

presencial, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva, para 

fins de lavratura do termo próprio, ficando cientes de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 

depósito Judicial, no momento da arrematação ou no prazo máximo de 24 

horas, a partir do encerramento do leilão.

FORMA DE PAGAMENTO: A arrematação far-se-á com depósito à vista ou 

conforme prevê o art. 895 do CPC/2015.

 PAGAMENTO: O interessado em adquiri-lo em prestações poderá 

apresentar proposta aos leiloeiros: I) Até o início do primeiro leilão, 

proposta de aquisição do bem por valor não inferior ao da avaliação; II) 

Até o início do segundo leilão, proposta de aquisição do bem por valor que 

não seja considerado vil, sendo entrada de 25% a ser comprovada em 24 

horas e vencendo-se a primeira das demais parcelas em 30 dias após o 

respectivo leilão, corrigidas pela Taxa SELIC, a serem depositadas 

mediante guia própria e de forma vinculada à execução. Fica ciente o 

arrematante que, nos termos do parágrafo 1º, artigo 895 do NCPC, no 

caso de arrematação com pagamento parcelado de bem imóvel, este 

ficará hipotecado como forma de garantia da execução, até o pagamento 

da última parcela. A arrematação será subordinada à cláusula resolutiva 

expressa, constando da carta, de forma que será resolvida no caso de 
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inadimplemento de qualquer das parcelas, restabelecendo-se a 

propriedade do executado ou terceiro garantidor. No caso de atraso no 

pagamento de qualquer das prestações, incidirá multa de 10% sobre a 

soma da parcela inadimplida com as parcelas vincendas, como 

indenização pelo retardamento da execução. O pagamento à vista sempre 

prevalecerá sobre as propostas de pagamento parcelado.

VENDA DIRETA: Restando negativo o leilão, fica desde já autorizada a 

venda direta do bem, observando-se as regras já fixadas, inclusive os 

preços mínimos, bem ainda: a) O prazo de 90 (noventa) dias para os 

leiloeiros promoverem a venda direta do bem; b) O pagamento do imóvel 

poderá ser realizado de forma parcelada, desde que respeitadas as 

regras anteriormente fixadas para tanto; e c) O pagamento das parcelas 

deverá ser feito mediante depósito judicial em conta vinculada ao 

processo originário. Ainda, inviabilizada a venda direta do bem, propostas 

de compra por valores inferiores a esses balizamentos poderão ser 

submetidas à apreciação judicial para provimento específico.

 LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 22; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, Leiloeiro Oficial, 

inscrito na JUCEMAT nº. 29, e Leiloeiro Oficial Rural, inscrito na FAMATO 

nº. 67/2013.

COMISSÃO DOS LEILOEIROS: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor do bem arrematado, em caso 

de venda e 2,5% (dois e meio por cento) sobre o valor da dívida, pagos 

pelo devedor em caso de pagamento ou remissão.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o executado ROGÉRIO HENRIQUE 

DA SILVA, e seu cônjuge se casado for, e os respectivos advogados 

acima, bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno 

e/ou titular de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, 

concessão de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito 

real de uso; credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com 

penhora anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, 

Estado e Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por 

ventura não forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para 

os efeitos do art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, 

antes da arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, _______________ ERITON ANDRADE DA SILVA, Gestor 

Judiciário, o subscrevo e assino.

Colíder/MT, 20 de julho de 2018.

ERITON ANDRADE DA SILVA

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Art. 1.250/CNC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 54560 Nr: 1998-47.2010.811.0009

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SERCOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EESTADO DE MATO GROSSO

 PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA VARA CÍVEL DA COMARCA DE COLÍDER

Av. Juiz Vladimir Aparecido Baptista, S/Nº. , Setor Leste, Res. Everest, 

Jardim Vânia, Colíder /MT - Fone: (66) 3541-1599

EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 1998-47.2010.811.0009 – CÓDIGO: 54560 – NÚMERO/ANO: 

118/2010

TIPO DE AÇÃO: EXECUÇÃO FISCAL

EXEQUENTE: UNIÃO

EXECUTADO: SERCOL CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilões, os bens de propriedade de SERCOL 

CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA, na seguinte forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 16 de agosto de 2018, a partir das 10:00 horas, por 

preço não inferior ao da avaliação;

SEGUNDO LEILÃO: 16 de agosto de 2018, a partir das 13:00 horas, para 

venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior 50% (cinqüenta por cento) do valor do bem.

LOCAL: Os leilões serão realizados exclusivamente através do site 

www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM: 473,00m² (quatrocentos e setenta e três metros quadrados) de 

vidro fantasia, tipo canelado, em poder da empresa executada, avaliado 

em R$ 60,00/m².

AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 28.380,00 (vinte e oito mil, trezentos e oitenta 

reais), em 22 de janeiro de 2018.

*A avaliação poderá ser atualizada até a data do Leilão.

LOCALIZAÇÃO DO BEM(NS): Rua Xingu, nº. 707, Centro, Colíder/MT.

DEPOSITÁRIO: EMÍLIO DO SANTO MORELATO, Rua Xingu, nº. 707, Centro, 

Colíder/MT.

VALOR DA DÍVIDA: R$ 38.000,09 (trinta e oito mil reais e nove centavos), 

em 02 de maio de 2018.

ÔNUS: Não informado.

LEILÃO NAS MODALIDADES PRESENCIAL E ELETRÔNICO: Quem 

pretender arrematar dito(s) bem(ns), deverá comparecer no local, no dia e 

na hora mencionados, ou poderá ofertar lanços pela Internet, através do 

site www.balbinoleiloes.com.br, a partir do primeiro dia útil subsequente à 

publicação deste edital, encerrando-se na mesma data e horário do leilão 

presencial, devendo, para tanto, os interessados, efetuarem 

cadastramento prévio, no prazo de até 24 horas de antecedência do leilão, 

confirmarem os lanços e recolherem a quantia respectiva na data 

designada para a realização da praça, para fins de lavratura do termo 

próprio, ficando ciente de que os arrematantes terão o prazo de até 24 

(vinte e quatro) horas para efetuar os pagamentos, salvo disposição 

judicial diversa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, Jucemat nº 22 e Joabe Balbino 

da Silva, Jucemat nº. 29 e Famato nº. 067/2013.

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 5% (cinco por cento), do valor da arrematação, a ser pago 

pelo arrematante e em caso de adjudicação do bem, será devida a 

comissão ao leiloeiro no importe de 2% (dois por cento), sobre o valor da 

avaliação, a ser pago pela parte exequente; em caso de remição, 2% (dois 

por cento), sobre o valor da avaliação, a ser pago pela parte executada; 

e, finalmente, em caso de acordo ou pagamento da dívida realizado no 

prazo de 05 (cinco) dias antes da efetivação da praça/leilão, 2% (dois por 

cento), sobre o valor da transação/pagamento, a ser pago pelo 

Executado.

INTIMAÇÃO: Ficam desde logo intimados o executado SERCOL 

CONSTRUÇÕES METÁLICAS LTDA, na pessoa de seu representante legal, 

bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular 

de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão 

de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Eu, _______________ ERITON ANDRADE DA SILVA, Gestor 

Judiciário, o subscrevo e assino.

Colíder/MT, 16 de julho de 2018.

ERITON ANDRADE DA SILVA

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Art. 1.250/CNCG

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 91691 Nr: 442-34.2015.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CRISTIANO FERREIRA DE AZEVEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDILSON GOULART - 

OAB:18669/O - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do Advogado da parte autora, para manifestar 

nos autos acerca do documento de fls. 88/92, no prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 98279 Nr: 967-79.2016.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINO PERES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA DA FONSECA ROSAS 

SILVA - OAB:OABMT 19926-O, WEDERSON FRANCISCO DA SILVA - 

OAB:12611-B/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 das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 80641 Nr: 1643-66.2012.811.0009

 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: PATRICIA YAGUCHI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HEMILY CORREA, MARCELO DELA JUSTINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANDRE BEZERRA MARQUES 

DE SA - OAB:8376, TAPHIRELL BRINNER CORREA PITON - 

OAB:15843/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - NÚCLEO DE COLÍDER - OAB:, DIEGO 

BARRETO DA CRUZ - OAB:17.238/MT, ELISANGELA DINARTE SOARES 

- OAB: MT - 11.875

 ANTE O EXPOSTO e atenta a tudo que está nos autos, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, para o fim de CONDENAR 

solidariamente os requeridos a pagarem a requerente a quantia de R$ 

3.000,00 (três mil reais), a título de indenização por danos morais, valor 

que deve ser acrescido de juros desde a citação e corrigido 

monetariamente a partir da presente data, e o valor de R$ 238,89 

(duzentos e trinta e oito reais e oitenta e nove centavos) a título de danos 

materiais, corrigidos monetariamente a partir de seu desembolso e 

acrescidos de juros a contar da citação.No mais, CONDENO os 

requeridos, ainda, no pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios ao patrono do demandante que, à vista da matéria em 

discussão, tempo da demanda, bem como o trabalho desenvolvido e, 

ainda, atendendo aos critérios do art. 85, §2º do CPC/2015, fixo em 20% 

sobre o valor da condenação. Contudo, SUSPENDO a sua exigibilidade, 

nos termos do § 3º do art. 98 do CPC, uma vez que DEFIRO os benefícios 

da Justiça Gratuita requerido em sede de contestação, na forma da 

lei.Interposto recurso de apelação, independentemente de análise dos 

requisitos de admissibilidade da insurgência, nos termos dos arts. 994 a 

1.014 do CPC, INTIME-SE para as contrarrazões. Vencido o prazo, com ou 

sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com as 

nossas homenagens.Preclusas as vias recursais, o que deverá ser 

certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações devidas, se 

nada for  requer ido em 15 d ias.Publ ique-se.  In t ime-se . 

Cumpra-se.Colíder/MT, 02 de agosto de 2018.Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira AndradeJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 94304 Nr: 2254-14.2015.811.0009

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

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIO LIMA MOREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARÇAL - 

OAB:OAB/MT 13.311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para se 

manifestar no prazo legal, acerca dos documentos juntados nas fls. 56/57, 

nos autos em referência que se encontram à disposição na Secretaria.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 55753 Nr: 277-26.2011.811.0009

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H J F DA SILVA, HELDER JOSÉ FERREIRA DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:OAB/MT 13.994-A, RENATO CHAGAS 

CORRÊA DA SILVA - OAB:8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO o d. patrono exequente DR. RENATO C.CORREA DA SILVA- 

OAB/MT.8184-A , para que no prazo de 05(cinco) dias recolha através do 

e n d e r e ç o 

eletrônico(www.tjmt.jus.br/guias/Guias/PrimeiraInstancia/CadGuiaAutentic

acaoSelo.aspx) o depósito de DILIGÊNCIA do Sr. Oficial, a fim de cumprir o 

mandado de PENHORA/AVALIAÇÃO expedido nos autos . Autos à 

disposição.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 54949 Nr: 2388-17.2010.811.0009

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA BEATRIZ LIMA BATISTÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SISTEMA EDUCACIONAL INTEGRADO - 

CENTRO DE ESTUDOS UNIVERSITÁRIOS DE COLÍDER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Tietz - OAB:MT 

9.082, CLAUDIO LEME ANTONIO - OAB:MT 12613 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉDILO TENÓRIO BRAGA - 

OAB:14.070

 Autos nº: 2388-17.2010.811.0009.

Código Apolo nº: 54949.

 Chamo o feito à ordem.

Compulsando os autos, verifica-se que encontra-se pendente de resposta 

o ofício de fl. 159, desta feita converto o julgamento em diligência e 

DETERMINO que cumpra-se integralmente o despacho de fl. 155, 

reiterando ofício à Faculdade de Alta Floresta, encaminhando-se para 

tanto cópia do anterior (fl. 159), a fim de que responda a este juízo, no 

prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de responsabilização criminal, por 

desobediência a ordem judicial.

 CUMPRA-SE.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 364 de 665



AS PROVIDÊNCIAS.

Colíder/MT, 03 de agosto de 2018.

 Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 108341 Nr: 3407-14.2017.811.0009

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHC, AADOB, VDSF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO FERREIRA DINIZ - 

OAB:16355, DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, ELISANGELA DINARTE SOARES - OAB: MT - 11.875, JULIO 

CESAR ESQUIVEL - OAB:19211/O

 Autos nº. 3407-14.2017.811.0009 – Código nº. 108341

Despacho

Vistos, etc.

1. DEFIRO o pedido da defesa de fl. 332.

2. Considerando que a testemunha CEL TEN PM Sebastião Gonçalo de 

Campos Pereira encontra-se usufruindo licença prêmio (fl. 323-v), motivo 

pelo qual não foi possível efetivar sua intimação, OFICIE-SE o Comando 

Geral da Polícia Militar de Cuiabá/MT para informar, no prazo de 10 (dez) 

dias, o endereço atualizado da autoridade policial.

3. Após, caso positivo, EXPEÇA-SE carta precatória para inquirição da 

testemunha no endereço informado.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 03 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 7689 Nr: 876-48.2000.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUCEMAR COSTA, SEDENIR ANACLETO 

COSTA, LEOMAR COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIEGO CHAVES FREIRE - 

OAB:MT/23165

 Ante o exposto, com esteio nos arts. 107, IV, 109, V, 110, §1º, 114, II, 

todos do Código Penal e art. 8º, nº1 do Pacto de San José da Costa Rica, 

e em consonância com o parecer ministerial, JULGO EXTINTA A 

PUNIBILIDADE dos acusados JUCEMAR COSTA e LEOMAR COSTA, já 

qualificados, porque plasmada a prescrição da pretensão punitiva estatal 

antecipada/em perspectiva/ virtual em relação ao fato supostamente 

delituoso previsto no artigo 1º, inciso II, da Lei nº 8.137/90.REVOGA-SE a 

prisão preventiva decretada em desfavor dos acusados.Promovam-se as 

comunicações de praxe.Após o trânsito em julgado:Não havendo 

pendências, ARQUIVE-SE.Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se.Colíder/MT, 02 de agosto de 2018.Maurício Alexandre 

RibeiroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 112138 Nr: 1792-52.2018.811.0009

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO TARGA RODRIGUES, ROBERTO 

APARECIDO RODRIGUES, WESLEY MARQUES AMORIM, EDUARDO 

FERREIRA DA SILVA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735, LAUDEMAR PEREIRA DA SILVA 

JUNIOR - OAB:9.415, LUANA CRISTINA DE ARAUJO CANOVA - 

OAB:17820/MT, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 O MM. Juiz proferiu a seguinte decisão: “Vistos, etc. Cumprida a missiva, 

devolva a Comarca de origem com as nossas homenagens de estilo, 

mediante as baixas e anotações necessárias. Ressalto que se necessário 

for, este juízo está disponível para eventuais novos atos.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 97396 Nr: 383-12.2016.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DE OLIVEIRA SOUZA, JOSE 

APARECIDO DE OLIVEIRA, ADALTON COSTA DE OLIVEIRA, FELIPE DE 

OLIVEIRA, BRUNO WALISON PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B, LUCIA DE SOUZA - OAB:20024/O, 

MAURICIO RICARDO ALVES - OAB:15.523/MT, ROBSON REZENDE DOS 

SANTOS - OAB:16428

 Autos nº. 383-12.2016.811.0009 – Código nº. 97396

Despacho

Vistos, etc.

1) REMETA-SE ao Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

conforme determinação de fl. 1.177.

Às providências. Cumpra-se.

 Colíder/MT, 02 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 59146 Nr: 764-59.2012.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIO KLEI FIGUEIREDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALCIDES FERREIRA DA 

ROCHA JUNIOR - OAB:MT/ 6.908-A

 Autos nº. 764-59.2012.811.0009 – Código nº. 59146

 Despacho

Vistos, etc.

Considerando a indicação de conta bancária pelo Advogado do acusado 

para o levantamento dos valores (fl. 122), e tendo em vista que o 

causídico possui poderes para tanto (fl. 86), EXPEÇA-SE alvará de 

liberação.

Após, arquive-se com baixa e anotações necessárias.

Intime-se. Cumpra-se. Expedindo-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.: 104614 Nr: 1080-96.2017.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO BRAGA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: REGINALDO RUEDA - 

OAB:20.899/MT

 Autos nº. 1080-96.2017.811.0009 – Código nº. 104614

Decisão

Vistos, etc.

Conquanto apresentada resposta à acusação em favor do acusado (fls. 

56/59), não foi arguido qualquer preliminar e/ou apresentado documentos, 

de modo que não se evidencia qualquer das hipóteses de incidência do 

artigo 397, do CPP, assim sendo:

 1) DESIGNO audiência de instrução para o dia 11 de setembro de 2018, 

às 15h30min., para proceder a oitiva das testemunhas arroladas pelas 

partes, e após, o interrogatório do réu;

 2) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas pelas partes, 
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REQUISITANDO/OFICIANDO-SE as que forem necessárias, conforme o 

caso;

3) INTIME-SE o acusado, para que compareça à audiência ora designada e 

ainda para ser interrogado;

 4) NOTIFIQUE-SE o Ministério Público e a Defensoria Pública;

Às providências.

Intimem-se. Cumpra-se. Expedindo-se o necessário

Colíder-MT, 5 de julho de 2018.

Mauricio Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 57480 Nr: 1763-46.2011.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCINILSON SANTOS MARQUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FREDERICO STECCA CIONI - 

OAB:54275/PR, RICARDO ZEFERINO PEREIRA - OAB:12491-B/MT

 Autos nº. 1763-46.2011.811.0009 – Código nº. 57480

Despacho

Vistos, etc.

1. Considerando que foi declinada a competência para a Comarca de 

Marcelândia/MT do executivo de pena da reeducanda Francinilson Santos 

Marques, e que nestes autos pendem a avaliação de eventual incidência 

do artigo 344 do CPP, OFICIE-SE o juízo daquela Comarca para que informe 

se a reeducanda já deu início ao cumprimento da pena.

2. Com a resposta, cumpra-se o despacho de fl. 252.

 Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 06 de agosto de 2018.

Maurício Alexandre Ribeiro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Maurício Alexandre Ribeiro

 Cod. Proc.: 44116 Nr: 980-93.2007.811.0009

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENARO GOMES DE BRITO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jayme Rodrigues Carvalho 

Júnior - OAB:3.735, SILVIO EDUARDO POLIDÓRIO - OAB:13.968/MT

 Autos nº. 980-93.2007.811.0009 – Código nº. 44116

Despacho

Vistos, etc.

Na petição de fls. 432/433 foi apresentado pela defesa o rol de 

testemunhas.

 No entanto, nesta fase processual, de acordo com o artigo 422 do CPP, o 

número máximo de testemunhas são 05, porém, no rol apresentado 

constam 08 testemunhas.

 Deste modo, INTIME-SE a defesa para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

esclarecer tal quantia, ou se for o caso, faça a devida adequação.

Às providências.

Cumpra-se.

 Colíder/MT, 06 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: 1000815-14.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINTO VIEIRA (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 SENTENÇA Processo: 

1000815-14.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ANTONIO PINTO VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Em seguida, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito em questão, razão pela qual pugnou pela extinção do feito. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada 

a intimação das partes. Publique-se. Registre-se. Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 20 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000815-14.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO PINTO VIEIRA (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 SENTENÇA Processo: 

1000815-14.2016.8.11.0009. REQUERENTE: ANTONIO PINTO VIEIRA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, requerendo sua 

homologação. Em seguida, a parte executada efetuou o pagamento do 

débito em questão, razão pela qual pugnou pela extinção do feito. Ante o 

exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser 

parte integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA A 

EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada 

a intimação das partes. Publique-se. Registre-se. Fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 20 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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 
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(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000280-17.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FRANCISCO MOREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. As partes firmaram acordo 

no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Em seguida, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito em questão, razão pela qual 

pugnou pela extinção do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, defiro o 

pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. 

Registre-se. Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 19 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000280-17.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO MOREIRA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(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 SENTENÇA Processo: 

1000280-17.2018.8.11.0009. REQUERENTE: FRANCISCO MOREIRA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. As partes firmaram acordo 

no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto 

jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Em seguida, a parte 

executada efetuou o pagamento do débito em questão, razão pela qual 

pugnou pela extinção do feito. Ante o exposto, HOMOLOGO o acordo 

entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, defiro o 

pedido formulado e declaro EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos 

artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Nos termos do 

art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a intimação das partes. Publique-se. 

Registre-se. Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

Apolo/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações necessárias, observando-se em 

tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 19 de junho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DE MEIRELES (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000328-73.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA LOURDES DE 

MEIRELES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

manifestou requerendo a extinção do feito. (ID 12266404). POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 9 de julho de 2018. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000328-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LOURDES DE MEIRELES (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:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000328-73.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA LOURDES DE 

MEIRELES REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. O autor 

manifestou requerendo a extinção do feito. (ID 12266404). POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO: a) Extinguir o feito sem 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VI do CPC; b) Submeto o 

presente projeto de sentença a juíza togada para homologação, na forma 

do art. 40 da Lei nº 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único, da Lei 

Complementar nº 270/2007. Glauber Eduardo de Arruda Campos Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 9 de julho de 2018. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000263-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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 SENTENÇA Processo: 

1000263-78.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO 

ATAIDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes no ID 13266129, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juis Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 9 de julho de 2018. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1000263-78.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO ATAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (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 SENTENÇA Processo: 

1000263-78.2018.8.11.0009. REQUERENTE: ADRIANO APARECIDO 

ATAIDES REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório na 

forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. Homologo por sentença, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação celebrada 

entre as partes no ID 13266129, com resolução do mérito, a teor do que 

dispõe o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Glauber Eduardo de Arruda Campos 

Juis Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. COLÍDER, 9 de julho de 2018. Fernando Kendi 

Ishikawa Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000904-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA (EXECUTADO)

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar a parte 

executada para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre a parte executada ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000904-66.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA (EXECUTADO)

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar a parte 

executada para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre a parte executada ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000701-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA (EXECUTADO)

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar a parte 

executada para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre a parte executada ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000701-07.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA (EXECUTADO)

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar a parte 

executada para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre a parte executada ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000257-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BR CARRARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar a parte 

executada para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre a parte executada ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000257-71.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BR CARRARA CONSTRUCAO LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar a parte 

executada para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre a parte executada ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-61.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VINHA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA (EXECUTADO)

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar a parte 

executada para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre a parte executada ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000193-61.2018.8.11.0009
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Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO VINHA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE HENRIQUE JESUS DA ROSA (EXECUTADO)

J. H. JESUS DA ROSA - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar a parte 

executada para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre a parte executada ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000171-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar a parte 

executada para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre a parte executada ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000171-03.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VINHA FILHO & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREI CESAR DOMINGUEZ OAB - MT0008094A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ILDA ELIZABETE TARGA RODRIGUES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Vistos. Obedecendo ao que 

dispõe o art. 52, “caput”, da Lei 9.099/95, deve a presente execução 

processar-se aplicando, no que couber, o disposto no Código de 

Processo Civil. CITE-SE a parte executada para, em 03 (dias) dias, 

satisfazer o débito perquirido na presente demanda ou indicar bens à 

penhora, suficientes para garantir o valor atualizado, nos termos do art. 

829, § 2°, do NCPC. Se não pagar ou nomear bens a penhora, o oficial de 

justiça deverá efetuar a PENHORA de bens, bem como sua AVALIAÇÃO, 

descrevendo o estado de uso e conservação, lavrando-se o respetivo 

auto de tais atos, intimando, na mesma oportunidade, a parte executada. 

Se a penhora e avaliação recaírem sobre imóveis, o cônjuge também 

deverá ser intimado de tais atos, salvo se casados em regime de 

separação absoluta de bens, nos termos do art. 842 do NCPC. Com a 

efetivação da penhora, deverá a Secretaria deste Juízo designar 

audiência de conciliação (art. 53, § 1º, da Lei 9.099/95) e intimar a parte 

executada para comparecer ao ato, quando poderá oferecer embargos, 

por escrito ou verbalmente, observando o art. 52, inciso IX, alíneas “a” a 

“d”, da Lei 9.099/95, que destaca as matérias que poderão ser tratadas 

nos embargos, não sendo admissíveis embargos antes de seguro o juízo 

pela penhora, a teor do que dispõe o Enunciado nº 117 do FONAJE. Caso 

o oficial de justiça não encontre a parte executada ou não encontre bens 

penhoráveis, intime-se a parte exequente para se manifestar em 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção do processo. Cumpra-se. Colíder, 06 

de agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-21.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOVELINO BEVENUTO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000325-21.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: JOVELINO BEVENUTO RIBEIRO 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- 

14557331), 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: 1000675-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)
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LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000675-09.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARCELO APARECIDO 

VIEIRA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., 

LOJAS AVENIDA LTDA Vistos. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, 

JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a 

intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 26 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000675-09.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARCELO APARECIDO 

VIEIRA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., 

LOJAS AVENIDA LTDA Vistos. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, 

JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a 

intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 26 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000675-09.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO APARECIDO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA DA FONSECA ROSAS OAB - MT19926/O (ADVOGADO)

NEUZA BATISTA DA SILVA OAB - MT0016598A (ADVOGADO)

WEDERSON FRANCISCO DA SILVA OAB - MT0012611A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. (REQUERIDO)

LOJAS AVENIDA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALÉRIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER OAB - MT0004676A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000675-09.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARCELO APARECIDO 

VIEIRA REQUERIDO: CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA., 

LOJAS AVENIDA LTDA Vistos. As partes firmaram acordo no qual 

estabeleceram parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, HOMOLOGO o 

acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte integrante desta 

sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, com isso, 

JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos termos do art. 487, 

inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é dispensada a 

intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada 

com a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 26 de julho de 

2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-06.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER INTIMAÇÃO Expedido por ordem do(a) MM. 

FERNANDO KENDI ISHIKAWA Processo: 1000326-06.2018.8.11.0009 Parte 

Autora: REQUERENTE: LUIZ FRANCISCO DE OLIVEIRA Parte Ré: 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES 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- 14557329), 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: 1001698-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ANTONIO LARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO TOSHIO MAKIYAMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001698-24.2017.8.11.0009. REQUERENTE: VANDERLEI ANTONIO LARGO 

REQUERIDO: SIMAO TOSHIO MAKIYAMA Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 
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31 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001698-24.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI ANTONIO LARGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO GALADINOVIC ALVIM OAB - MT0017010A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMAO TOSHIO MAKIYAMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAICON SEGANFREDO OAB - MT0011833A-O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001698-24.2017.8.11.0009. REQUERENTE: VANDERLEI ANTONIO LARGO 

REQUERIDO: SIMAO TOSHIO MAKIYAMA Vistos. As partes firmaram 

acordo no qual estabeleceram parâmetros para a resolução completa do 

objeto jurídico perseguido, requerendo sua homologação. Ante o exposto, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, que passa a ser parte 

integrante desta sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos e, com isso, JULGO EXTINTO o feito com análise de mérito, nos 

termos do art. 487, inciso III, alínea “b”, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Nos termos do art. 914 da CNGC/MT, é 

dispensada a intimação das partes. Publique-se. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias, observando-se em tudo a novel CNGC. Cumpra-se. Colíder, 

31 de julho de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000172-85.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DECISÃO Processo: 

1000172-85.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MARIA CONCEICAO DA 

SILVA RODRIGUES REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos. I - 

RELATÓRIO Trata-se de ação declaratória de inexistência de relação 

jurídica c.c. indenização por danos morais e tutela de urgência proposta 

por MARIA CONCEIÇÃO DA SILVA RODRIGUES em desfavor de 

TELEFÔNICA S.A. (VIVO), ambos(as) devidamente qualificados(as) nos 

autos. Considerando o entendimento deste magistrado para concessão da 

gratuidade da justiça, que deve vir subsidiada de comprovação, nos 

termos da Carta Política de 1998, determinou-se a intimação da parte 

reclamante para acostar aos autos documentos comprobatórios a fim de 

se aferir eventual hipossuficiência ou promover o recolhimento das custas 

processuais no prazo assinalado (Num. 11932525 - Pág. 1/3). A parte 

autora juntou cópia da CTPS (Num. 12072475 - Pág. 1/3), comprovante de 

endereço (Num. 12072479 - Pág. 1) e extrato de movimentação de conta 

bancária dos últimos 03 (três) meses (Num. 12072479 - Pág. 2). A tutela 

de urgência pleiteada foi indeferida. II - FUNDAMENTAÇÃO Não obstante 

os valiosos argumentos da parte autora, a gratuidade da justiça não há 

como ser deferida. É que o instituto da gratuidade processual, na acepção 

jurídica da expressão, constitui benefício que deve ser deferido apenas 

aos efetivamente necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso 

LXXIV, da CRFB/88, que garante a todos que comprovarem a 

hipossuficiência de recursos a assistência jurídica integral e gratuita de 

modo a possibilitar o acesso à justiça. A parte requerente emendou a 

petição inicial juntando aos autos cópia da CTPS, comprovante de 

endereço e extrato de movimentação de conta bancária dos últimos 03 

(três) meses. Porém, em se tratando de pessoa casada ou união estável, 

UMA VEZ QUE SE DECLAROU CASADA, era necessária a juntada dos 

mesmos comprovantes do cônjuge ou companheiro. Entanto, deixou ela de 

atender a integralidade do despacho de Num. 11932525 - Pág. 1/3, o qual 

determinava a comprovação de hipossuficiência dela e de seu(sua) 

cônjuge, já que informou o estado civil de casado(a) no petitório inicial, 

com 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). Malgrado a parte autora tenha informado que 

está atualmente DIVORCIADA (Num. 12072330 - Pág. 1), verifica-se que 

ela não juntou a certidão de casamento averbada, a fim de comprovar o 

alegado. Ressalta-se que a renda familiar mensal líquida de 03 (três) 

salários mínimos é utilizada pela Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso 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”. A par disso, constituiu 

advogado particular para o ingresso da demanda. Com isso, não 

demonstrada a hipossuficiência da unidade familiar composta por ela e 

pelo marido, resta impossível a concessão do benefício pleiteado. É que o 

instituto da gratuidade processual, na acepção jurídica da expressão, 

constitui benefício que deve ser deferido apenas aos efetivamente 

necessitados, em consonância com o art. 5º, inciso LXXIV, da CRFB/88, 

que garante a todos que comprovarem a hipossuficiência de recursos a 

assistência jurídica e gratuita de modo a possibilitar o acesso à justiça. Daí 

que a benesse invocada deve ser interpretada conforme a Carta Política 

de 1988, em virtude do dever fundamental de se pagar tributos, dever este 

que possibilita ao Estado a consecução de suas finalidades, objetivos e 

diretrizes, do que não se pode dispor. III - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

INDEFIRO a gratuidade da justiça por não ter a parte autora comprovado a 

hipossuficiência financeira, nos termos dos arts. 5º, inciso LXXIV, da 

CRFB/88, 99, § 2º, do NCPC e 456 da CNGC. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS 

Cumpra-se no que couber a decisão de Num. 14420589 - Pág. 1/3. 

Intime-se. Cumpra-se. Colíder, 02 de agosto de 2018.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-31.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000777-31.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: JULIA PINHEIRO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) devedor(a). 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio. E, devidamente intimada para se manifestar, o polo ativo requereu 

a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para 
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localização do endereço da parte requerida. No entanto, é de se indeferir 

o pedido formulado pela parte autora, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem 

resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte 

devedora não foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de suspensão 

do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para localização do 

endereço da parte requerida, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito da parte credora, uma vez que, em 

poder de certidão de crédito, documento revestido de título executivo, 

poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento do feito quando 

localizado o devedor. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

credora, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 06 de agosto 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000779-98.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON PLACIDO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000779-98.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: ANDERSON PLACIDO Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) devedor(a). 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio. E, devidamente intimada para se manifestar, o polo ativo requereu 

a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias para localização do 

endereço da parte requerida. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, 

a violar os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que 

a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção 

de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do 

mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para localização do endereço da parte 

requerida, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais 

para o direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do 

art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 06 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000781-68.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

KATHEEN LEONEL LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000781-68.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: KATHEEN LEONEL LOPES Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) devedor(a). 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio. E, devidamente intimada para se manifestar, o polo ativo requereu 

a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias para localização do 

endereço da parte requerida. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, 

a violar os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que 

a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção 

de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do 

mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para localização do endereço da parte 

requerida, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais 

para o direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do 

art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 06 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000782-53.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIRLEI WERLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000782-53.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: SIRLEI WERLI Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) devedor(a). 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio. E, devidamente intimada para se manifestar, o polo ativo requereu 

a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias para localização do 

endereço da parte requerida. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, 

a violar os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que 

a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção 

de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do 

mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para localização do endereço da parte 

requerida, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais 

para o direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do 

art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 06 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000792-97.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BOSSA DROGARIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAMELA SANTOS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000792-97.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BOSSA DROGARIA LTDA - 

ME REQUERIDO: PAMELA SANTOS DE SOUZA Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) 

devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio. E, devidamente intimada para se manifestar, o polo ativo requereu 

a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias para localização do 

endereço da parte requerida. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, 

a violar os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que 

a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção 

de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do 

mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para localização do endereço da parte 

requerida, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais 

para o direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do 

art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 06 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000814-58.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON M. RODRIGUES (REQUERIDO)

ANA PAULA DA SILVA SOUSA (REQUERIDO)

EUNICE DUARTE DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000814-58.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: EUNICE DUARTE DE SOUZA, ANA PAULA DA SILVA SOUSA, 

WANDERSON M. RODRIGUES Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de 

cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) devedor(a). 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio. E, devidamente intimada para se manifestar, o polo ativo requereu 

a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias para localização do 

endereço da parte requerida. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, 

a violar os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que 

a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção 

de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do 

mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para localização do endereço da parte 

requerida, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES 
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FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais 

para o direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do 

art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 06 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-73.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDER LEITE DE ACCACIO (REQUERIDO)

REGIANE RODRIGUES DE FREITAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000813-73.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: REGIANE RODRIGUES DE FREITAS, EDER LEITE DE ACCACIO 

Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de ação de cobrança em que não foi 

localizado o endereço do(a) devedor(a). Dispensado o relatório, nos 

termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos 

autos, observa-se que a parte ré não foi citada, consoante informação do 

retorno da correspondência do correio. E, devidamente intimada para se 

manifestar, o polo ativo requereu a suspensão do feito pelo prazo de 90 

(noventa) dias para localização do endereço da parte requerida. No 

entanto, é de se indeferir o pedido formulado pela parte autora, pois que 

incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia 

processual e celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter 

esgotado todos os meio para obtenção de tais dados, tudo a recomendar 

a extinção do feito sem resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título executivo extrajudicial, no 

valor de até quarenta salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código 

de Processo Civil, com as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor.” III - 

DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução 

do mérito, pois que a parte devedora não foi encontrada, a teor do que 

dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado 

pela parte autora de suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias 

para localização do endereço da parte requerida, pois que incompatível 

com o rito sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e 

celeridade, sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado 

todos os meio para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da 

Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há 

consequências processuais prejudiciais para o direito da parte credora, 

uma vez que, em poder de certidão de crédito, documento revestido de 

título executivo, poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento do 

feito quando localizado o devedor. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por 

meio de seu advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor 

da parte credora, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 

317, § 4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 06 de agosto 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000778-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO MACEDO DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000778-16.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: GIVANILDO MACEDO DA SILVA Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) 

devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio. E, devidamente intimada para se manifestar, o polo ativo requereu 

a suspensão do feito pelo prazo de 90 (noventa) dias para localização do 

endereço da parte requerida. No entanto, é de se indeferir o pedido 

formulado pela parte autora, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, 

a violar os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que 

a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção 

de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do 

mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de 

título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de suspensão do feito pelo 

prazo de 90 (noventa) dias para localização do endereço da parte 

requerida, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais 

para o direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do 

art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 06 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-88.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON TARGA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

E F CAPITANI EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000812-88.2018.8.11.0009. REQUERENTE: MILTON TARGA - EPP 

REQUERIDO: E F CAPITANI EIRELI - ME Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se de 

ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) devedor(a). 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. II - 

FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio. E, devidamente intimada para se manifestar, o polo ativo requereu 

a suspensão do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para 

localização do endereço da parte requerida. No entanto, é de se indeferir 

o pedido formulado pela parte autora, pois que incompatível com o rito 
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sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem 

resolução do mérito, consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A 

execução de título executivo extrajudicial, no valor de até quarenta 

salários mínimos, obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com 

as modificações introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor 

ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: 

a) JULGO EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte 

devedora não foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 

9.099/95; b) INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de suspensão 

do feito pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias para localização do 

endereço da parte requerida, pois que incompatível com o rito 

sumaríssimo, a violar os princípios da economia processual e celeridade, 

sem falar que a parte credora não comprovou ter esgotado todos os meio 

para obtenção de tais dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV 

- DISPOSIÇÕES FINAIS Ressalte-se que não há consequências 

processuais prejudiciais para o direito da parte credora, uma vez que, em 

poder de certidão de crédito, documento revestido de título executivo, 

poderá a qualquer tempo retomar o prosseguimento do feito quando 

localizado o devedor. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu 

advogado constituído. Expeça-se certidão de crédito em favor da parte 

credora, nos moldes do art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 

4º, da CNGC, fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em julgado, proceda-se às baixas e 

providências de praxe, observando-se em tudo a novel CNGC. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 06 de agosto 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000875-16.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINEIDE GONCALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000875-16.2018.8.11.0009. REQUERENTE: JOSINEIDE GONCALVES DA 

SILVA REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I Vistos. Compulsando os autos, verifica-se 

que a parte autora, devidamente intimada para audiência de conciliação, 

não compareceu à solenidade e não apresentou qualquer justificativa, o 

que faz presumir sua desistência. Assim, considerando que a parte ré não 

foi citada e, consequentemente, não apresentou contestação (art. 485, § 

4º, do NCPC), HOMOLOGO a desistência tácita da parte autora e julgo 

EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do NCPC. Malgrado a 

previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a movimentação do Poder 

Judiciário sem o devido zelo por aquele que postula, mormente diante dos 

mais de 5 mil processos em trâmite neste Foro, enseja a cobrança pelo 

custo do trabalho, razão pela qual CONDENO a parte autora ao pagamento 

de custas e despesas processuais, na forma do art. 82, “caput”, do NCPC 

c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 82. Salvo as disposições 

concernentes à gratuidade da justiça, incumbe às partes prover as 

despesas dos atos que realizarem ou requererem no processo, 

antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença final ou, na 

execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no título.” 

“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.” 

Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios na forma 

dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo com 

as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a novel 

CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência efetivada com 

a própria inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos 

do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Colíder, 06 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002025-66.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL CRISTINA DE MACEDO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA NEIDE SILVA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002025-66.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: ISABEL CRISTINA DE MACEDO 

EXECUTADO: ANA NEIDE SILVA DE SOUZA Vistos. Compulsando os 

autos, verifica-se que a parte autora apresentou pedido de desistência da 

ação por falta de interesse processual. Considerando que, no termos do 

art. 485, § 4°, do NCPC, a parte requerida não foi citada e, 

consequentemente, não apresentou contestação, HOMOLOGO o pedido 

de desistência e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, inciso VIII, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 06 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000268-71.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RISONEIDE DOS SANTOS OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO)

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000268-71.2016.8.11.0009. REQUERENTE: RISONEIDE DOS SANTOS 

OLIVEIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Trata-se de ação 

de cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor 

da parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto ao 

depósito realizado pela parte executada, a parte exequente deu-se por 

satisfeita, pugnando ao fim pela expedição de alvará para levantamento 

dos valores. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro EXTINTA 

A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, ambos do Novo 

Código de Processo Civil. Proceda o(a) Sr(a). Gestor(a) Judiciário(a) com 

as providências necessárias para o levantamento do valor penhorado e 

vinculado a este processo à parte exequente. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 06 de agosto de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010632-17.2015.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CEREZOLI & SANTOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS BIGNARDI OAB - MT0012901A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO APARECIDO RODRIGUES (EXECUTADO)
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RICARDO SEREZOLI - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010632-17.2015.8.11.0009. EXEQUENTE: CEREZOLI & SANTOS LTDA - 

ME EXECUTADO: ROBERTO APARECIDO RODRIGUES, RICARDO 

SEREZOLI - ME Vistos. As partes firmaram acordo no qual estabeleceram 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, 

requerendo sua homologação. Assim, HOMOLOGO o acordo entabulado 

pelas partes, que passa a ser parte integrante desta sentença, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Nos termos do art. 313, § 4º, do 

NCPC, SUSPENDO o feito até o momento previsto para o adimplemento da 

obrigação entabulada. Decorrido o prazo acima mencionado sem que haja 

informação do descumprimento, certifique-se e venham-me os autos 

conclusos para sentença. Intimem-se. Cumpra-se. Colíder, 06 de agosto 

de 2018.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1002290-68.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELVA MARIA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

J. V. ARROTEIA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VALNIR TELLES DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - MT0012575A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1002290-68.2017.8.11.0009. REQUERENTE: ELVA MARIA ALVES 

REQUERIDO: J. V. ARROTEIA - ME Vistos. Trata-se de ação de 

cumprimento de sentença promovida pela parte exequente em desfavor da 

parte executada. Devidamente intimada para se manifestar quanto aos 

comprovantes acostados pela parte executada, a parte exequente deu-se 

por satisfeita. Ante o exposto, defiro o pedido formulado e declaro 

EXTINTA A EXECUÇÃO, nos termos dos artigos 924, inciso II, e 925, 

ambos do Novo Código de Processo Civil. Em nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias, 

observando-se em tudo a novel CNGC. Fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da 

CNGC/MT. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011499-49.2011.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA MARTINS RODRIGUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8011499-49.2011.8.11.0009. EXEQUENTE: KELLY CRISTINA MARTINS 

RODRIGUES EXECUTADO: VIACAO NOSSA SENHORA DE MEDIANEIRA 

LTDA Vistos. Consoante certidão retro, a parte autora foi intimada 

pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e quedou-se inerte. Ante 

o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente feito, 

sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem 

custas, despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase 

processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito 

em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 30 de 

julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000583-65.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

NAIARA GONCALVES DA PAZ (REQUERENTE)

SUPREFOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO LINDORIO ROMANSKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000583-65.2017.8.11.0009. REQUERENTE: SUPREFOS INDUSTRIA E 

COMERCIO LTDA, NAIARA GONCALVES DA PAZ REQUERIDO: JOAO 

LINDORIO ROMANSKI Vistos. Consoante certidão retro, a parte autora foi 

intimada pessoalmente para dar prosseguimento ao feito e quedou-se 

inerte. Ante o exposto, diante da desídia da autora, JULGO EXTINTO o 

presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do art. 485, inciso III, 

do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou honorários advocatícios 

nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. 

Cumpra-se COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário. Colíder, 30 de 

julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000223-96.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000223-96.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AGUIAR LOURENCO BOSSA - 

ME REQUERIDO: JAQUELINE LOPES DA SILVA Vistos. Consoante certidão 

retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento 

ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da desídia da autora, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000222-14.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

AGUIAR LOURENCO BOSSA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDINEIA LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000222-14.2018.8.11.0009. REQUERENTE: AGUIAR LOURENCO BOSSA - 
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ME REQUERIDO: SIDINEIA LOPES DA SILVA Vistos. Consoante certidão 

retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar prosseguimento 

ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da desídia da autora, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, despesas processuais ou 

honorários advocatícios nesta fase processual, na forma dos arts. 54 e 

55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000214-71.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR SALUSTIANO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO MOREIRA DE OLIVEIRA SILVA OAB - MT0022577A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANALICE PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000214-71.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: VALDIR SALUSTIANO DA 

SILVA EXECUTADO: ANALICE PEREIRA DOS SANTOS Vistos. Consoante 

certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da 

desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010624-11.2013.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAMIAO MATIAS DE ALMONDES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIMONE ALVES TIMOTEO (REQUERIDO)

Outros Interessados:

EVANDRO RIBEIRO (TERCEIRO INTERESSADO)

DEJAIR SANTINON (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010624-11.2013.8.11.0009. REQUERENTE: DAMIAO MATIAS DE 

ALMONDES REQUERIDO: SIMONE ALVES TIMOTEO Vistos. Consoante 

certidão retro, a parte autora foi intimada pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito e quedou-se inerte. Ante o exposto, diante da 

desídia da autora, JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do 

mérito, nos termos do art. 485, inciso III, do NCPC. Sem custas, despesas 

processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, na forma 

dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, certifique-se 

e arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. Nos 

termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o registro da 

sentença, providência efetivada com a própria inserção no sistema 

informatizado Apolo/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000817-13.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. ALVES - MERCADO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIGAR FREITAS SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000817-13.2018.8.11.0009. REQUERENTE: E. L. ALVES - MERCADO - ME 

REQUERIDO: EDIGAR FREITAS SANTANA Vistos. I - RELATÓRIO Trata-se 

de ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) 

devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio (Num. 13592416 - Pág. 1). E, em audiência de conciliação 

realizada, o polo ativo requereu a suspensão do feito pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias para localização do endereço da parte requerida. No 

entanto, é de se indeferir o pedido formulado pela parte autora (Num. 

14016273 - Pág. 1), pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar 

os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do mérito, 

consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de suspensão do feito pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias para localização do endereço da parte 

requerida, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais 

para o direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do 

art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000251-64.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. A. DE ALMEIDA - COMERCIO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREA BILISTKI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000251-64.2018.8.11.0009. REQUERENTE: A. A. DE ALMEIDA - 

COMERCIO - ME REQUERIDO: ANDREA BILISTKI Vistos. I - RELATÓRIO 

Trata-se de ação de cobrança em que não foi localizado o endereço do(a) 

devedor(a). Dispensado o relatório, nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. 

II - FUNDAMENTAÇÃO Compulsando aos autos, observa-se que a parte ré 

não foi citada, consoante informação do retorno da correspondência do 

correio (Num. 12839027 - Pág. 1). E, devidamente intimada para se 

manifestar, o polo ativo requereu a suspensão do feito pelo prazo de 120 

(cento e vinte) dias para localização do endereço da parte requerida. No 

entanto, é de se indeferir o pedido formulado pela parte autora (Num. 
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14357195 - Pág. 1), pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar 

os princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, tudo a recomendar a extinção do feito sem resolução do mérito, 

consoante o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95: “Art. 53. A execução de título 

executivo extrajudicial, no valor de até quarenta salários mínimos, 

obedecerá ao disposto no Código de Processo Civil, com as modificações 

introduzidas por esta Lei. § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor.” III - DISPOSITIVO Ante o exposto: a) JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, pois que a parte devedora não 

foi encontrada, a teor do que dispõe o art. 53, § 4º, da Lei 9.099/95; b) 

INDEFIRO o pedido formulado pela parte autora de suspensão do feito pelo 

prazo de 120 (cento e vinte) dias para localização do endereço da parte 

requerida, pois que incompatível com o rito sumaríssimo, a violar os 

princípios da economia processual e celeridade, sem falar que a parte 

credora não comprovou ter esgotado todos os meio para obtenção de tais 

dados, na dicção do arts. 2º e 3º da Lei 9.099/95. IV - DISPOSIÇÕES 

FINAIS Ressalte-se que não há consequências processuais prejudiciais 

para o direito da parte credora, uma vez que, em poder de certidão de 

crédito, documento revestido de título executivo, poderá a qualquer tempo 

retomar o prosseguimento do feito quando localizado o devedor. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei 

9.099/95). Intime-se a parte autora por meio de seu advogado constituído. 

Expeça-se certidão de crédito em favor da parte credora, nos moldes do 

art. 583 da CNGC/MT. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC, fica 

dispensado o registro da sentença, providência efetivada com a própria 

inserção no sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Após o trânsito em 

julgado, proceda-se às baixas e providências de praxe, observando-se 

em tudo a novel CNGC. Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Colíder, 30 de julho de 2018.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001557-05.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIO LEME ANTONIO OAB - MT0012613A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINDO GALENO ALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001557-05.2017.8.11.0009. REQUERENTE: CLAUDIO LEME ANTONIO 

REQUERIDO: LUCINDO GALENO ALVES Vistos. Compulsando os autos, 

verifica-se que a parte autora, devidamente intimada para audiência de 

conciliação, não compareceu à solenidade e não apresentou qualquer 

justificativa, o que faz presumir sua desistência. Assim, considerando que 

a parte ré não foi citada e, consequentemente, não apresentou 

contestação (art. 485, § 4º, do NCPC), HOMOLOGO a desistência tácita da 

parte autora e julgo EXTINTO o presente feito, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 c.c. o art. 485, inciso VIII, do 

NCPC. Malgrado a previsão dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95, a 

movimentação do Poder Judiciário sem o devido zelo por aquele que 

postula, mormente diante dos mais de 5 mil processos em trâmite neste 

Foro, enseja a cobrança pelo custo do trabalho, razão pela qual CONDENO 

a parte autora ao pagamento de custas e despesas processuais, na 

forma do art. 82, “caput”, do NCPC c.c. o Enunciado 28 do FONAJE: “Art. 

82. Salvo as disposições concernentes à gratuidade da justiça, incumbe 

às partes prover as despesas dos atos que realizarem ou requererem no 

processo, antecipando-lhes o pagamento, desde o início até a sentença 

final ou, na execução, até a plena satisfação do direito reconhecido no 

título.” “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.” Entretanto, dispenso-a do pagamento de honorários advocatícios 

na forma dos citados dispositivos legais suso declinados (arts. 54 e 55 da 

Lei 9.099/95). Com o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao arquivo 

com as cautelas e anotações necessárias, observando-se em tudo a 

novel CNGC. Fica dispensado o registro da sentença, providência 

efetivada com a própria inserção no sistema informatizado 

APOLO/PJE/TJMT, nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT. Sentença 

Publicada no PJE. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Colíder, 30 de julho de 2018.

Comarca de Comodoro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000509-60.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CANDIDO GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000509-60.2018.8.11.0046 Vistos. Tendo em vista a 

decisão tomada no Recurso Extraordinário n. 631240, com repercussão 

geral, nas ações previdenciárias, em que passou a ser considerado 

necessário o prévio requerimento administrativo antes de o segurado 

buscar a concessão de benefício por meio de processo judicial. Ressalto 

não haver necessidade de esgotamento da via administrativa, mas tão 

somente a demonstração do indeferimento do pedido pelo INSS ou, então, 

da ausência de manifestação da autarquia federal no prazo legal, qual 

seja, 45 (quarenta e cinco) dias. Dito isso, da análise da documentação 

acostada à inicial, não se visualiza prova do indeferimento do 

requerimento administrativo da aposentadoria rural por idade, tampouco 

comprovação da ausência de manifestação do INSS no prazo legal. 

Assim, ante a ausência de requerimento administrativo prévio ao 

ajuizamento da presente demanda, suspendo o processo por 60 

(sessenta) dias, prazo em que a parte autora deverá atender à 

determinação de trazer aos autos a manifestação da autarquia 

previdenciária (art. 313, inciso V, alínea “b”, do Novo Código de Processo 

Civil) sob pena de extinção do feito por falta de interesse. P. I. C. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA 

MELO BENTO DE RESENDE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000586-69.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Cordeiros Advogados OAB - MT0018139A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA 

DECISÃO Número do Processo: 1000586-69.2018.8.11.0046 Vistos. 

Trata-se de ação de concessão de aposentadoria por idade rural proposta 

por Maria Martins em face do INSS. Tendo em vista que o único documento 

juntado aos autos que demonstra o início de prova material diz respeito a 

Jesiel Martins, Agemar Martins e Senair Martins referente ao ano de 1996. 

Logo, faculto à parte autora emendar a petição inicial no prazo de 15 dias, 

sob pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, para acostar documentos probatórios contemporâneos à 

época dos fatos que se pretende provar, uma vez que não se admite 

prova exclusivamente testemunhal. Com as alterações providenciadas, 

retornem os autos conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Comodoro/MT. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE RESENDE 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000400-46.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO RODRIGUES DE CARVALHO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA SIMONE SANTOS ROCHA FARIA OAB - MT0004198A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA (IMPETRADO)

ADRIANA OLIVEIRA BARROSO (IMPETRADO)
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GILBERTO AGUIAR PEIXOTO (IMPETRADO)

LIGIA NEIVA (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Numero 

do Processo: 1000400-46.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança com pedido liminar impetrado por AGNALDO RODRIGUES DE 

CARVALHO, qualificadas nos autos, em face do Presidente da Câmara 

Municipal de Rondolândia/MT, Sr. GILBERTO AGUIAR PEIXOTO, Comissão 

Processante n. 02/2018, composta pelos vereadores ADRIANA OLIVEIRA 

BARROSO, LÍGIA NEIVA e ROMILSON DA LUZ NOGUEIRA. Relata o 

impetrante que no dia 23 de abril de 2018, o Vereador e Presidente da 

Câmara Municipal de Rondolândia/MT recebeu a Denúncia n° 001/2018, de 

autoria do senhor MARCIO MEIRELES DE MORÃES, sendo que a aludida 

denúncia narra que o Prefeito Municipal, tem deixado de cumprir com os 

”regimes jurídicos” inerente ao cargo. Afirma que ao ser notificado para 

apresentar Defesa Prévia, o Impetrante, ajuizou Mandado de Segurança 

(n. 1455- 49.2018.811.0046 – Primeira Vara), sendo que a liminar foi 

concedida com a finalidade de determinar a paralização de todos os atos 

da comissão processante, até ulterior deliberação, bem como ao tomar 

ciência da concessão da liminar, os Impetrados resolveram arquivar a 

denúncia aduzindo ter constatado irregularidades. Alega que, novamente, 

a primeira denuncia foi recebida, e criada a Comissão Processante n. 

02/2018 e, em que pese ter “corrigidos algumas irregularidades”, não 

sanou todas sobre tudo a principal irregularidade: “o Interesse Pessoal na 

matéria que os impedem de deliberarem”, ocasião em que foi impetrado 

novo MS que teve seu pedido liminar indeferido (número 

3351-30.2018.811.0046). Afirma que não foi sanado o Interesse Pessoal 

na matéria que os impediam de deliberar, vez que os impetrados são os 

verdadeiros autores da denúncia. Narra que apresentou exceção de 

suspensão e impedimento à comissão processante em que os próprios 

receberam e julgaram não adotando o procedimento adequado. Requer a 

concessão da medida liminar para determinar a imediata paralisação, bem 

como, sejam interrompidos os trabalhos e todo e qualquer ato referente à 

COMISSÃO PROCESSANTE nº 002/2018, instituída pela Resolução nº 10, 

de 28 de maio de 2018 pela inobservância aos princípios constitucionais, 

legais e regimentais atinentes à matéria, até o julgamento do presente 

“mandamus”, até ulterior decisão. A petição inicial veio instruída com os 

documentos de fls. 41/167, sendo que posteriormente o impetrante 

emendou a inicial acostando a procuração. Os autos vieram conclusos. 

Passo à análise do pedido liminar. Para concessão de medida liminar em 

mandado de segurança, devem concorrer dois requisitos legais, quais 

sejam: a) que haja relevância dos motivos ou fundamentos em que se 

assenta o pedido inicial; e b) que haja possibilidade da ocorrência de lesão 

irreversível ao direito do impetrante, ou dano de difícil reparação, seja de 

ordem patrimonial, funcional ou moral, se for mantido o ato coator até 

sentença final, ou se o provimento jurisdicional instado só lhe for 

reconhecido na sentença final de mérito (Lei n.º 1.553/51, art. 7º, II). Em 

uma análise dos presentes autos, verifico que o impetrante pretende a 

concessão da liminar para que sejam paralisados os trabalhos referentes 

ao Processo Comissão Especiais n. 002/2018. O julgamento realizado pela 

Câmara dos Vereadores acerca de cassação do prefeito está sujeito a 

analise de abusos e eventuais defeitos formais no andamento dos 

processos político-administrativos, não cabendo ao do Poder Judiciário 

entrar no mérito do julgamento, sob pena de violação da separação dos 

poderes. Pois bem. Primeiramente saliento que não há como analisar em 

sede de Mandado de Segurança suposto “o Interesse Pessoal na matéria 

que os impedem de deliberarem” em relação aos vereadores que compõe 

a comissão processante, uma vez que tal matéria demanda dilação 

probatória, sendo que TAL PONTO JÁ FOI DECIDIDO NO MANDADO DE 

SEGURANÇA ANTERIOR (Código 122969). Verifico ainda que NÃO há 

prova de que a denúncia realizada por Márcio Meireles de Moraes foi feita 

pelos impetrados, sendo que tal matéria TAMBÉM demanda dilação 

probatória. Não há como se analisar acerca da observância dos artigos 47 

e 67 do Regimento Interno da Câmara de Rondolândia, tendo em vista que 

para avaliar acerca de eventual interesse dos vereadores na matéria 

faz-se necessário, PASMEM, dilação probatória. Dispõe o art. 65 do 

Regimento Interno da Câmara de Rondôlandia/MT que nos processos de 

cassação pela prática de infração político-administrativa do Prefeito será 

observável a lei federal aplicável à espécie, sendo que esta o Decreto Lei 

n. 201/67. O Decreto-Lei n. 201 de 1967 não dispõe acerca da forma pelo 

qual se da o processamento de exceção de suspensão e impedimento. 

Verifica-se por meio dos documentos de fls. 217 que a exceção da parte 

em relação a comissão de processamento não se refere a suspeição e 

sim a impedimento. O inciso I do artigo 5º, do próprio Dec. Lei 201/67, trata 

dos impedimentos quando diz que: “Se o denunciante for Vereador, ficará 

impedido de votar sobre a denúncia e de integrar a Comissão 

processante, podendo, todavia, praticar todos os atos de acusação.”, 

sendo também previsto que “Se o denunciante for o Presidente da 

Câmara, passará a Presidência ao substituto legal, para os atos do 

processo, e só votará se necessário para completar o quórum de 

julgamento.”. Assim, com fulcro na análise das provas dos autos não há 

de se falar em impedimento dos vereadores que compõe a comissão 

processante. Ressalta-se que em se tratando do Sistema de "nulidades" 

no procedimento deve-se observar o princípio norteador da 

instrumentalidade das formas segundo o qual os atos e termos 

processuais não dependem de forma determinada - uma fórmula 

sacramental, devendo ser aproveitados e reputados como válidos os que, 

realizados de outro modo, lhe preencham a finalidade essencial. Do 

princípio em comento decorrem os corolários do pas de nullité sans grief e 

o da finalidade, pelos quais se o ato praticado de outro modo alcançou seu 

desiderato sem causar prejuízo ao contraditório e ampla defesa não há de 

se falar em nulidade, devendo o mesmo ser aproveitado. A concretização 

do direito material deve sempre prevalecer sobre o excessivo apego ao 

formalismo, as filigranas processuais e ao cientificismo processual. Ora o 

processo não é um fim em si mesmo, deve prevalecer sempre o seu 

caráter instrumental, como meio de alcançar o direito material e promover 

Justiça. Neste diapasão não vislumbro qualquer ato perpetrado pelo Poder 

Legislativo de Rondolândia/MT no referido processo político-administrativo 

que tenha ensejado um grave erro procedimental capaz de anular todos 

os atos praticados, impondo-se medida tão drástica como a pleiteada pelo 

impetrante que visa suspender toda a atividade da Comissão Processante. 

Assim, não estão presentes os requisitos necessários para o deferimento 

do pedido liminar, uma vez que ausente o fumus boni iuris. Portanto, o 

caso é de se indeferir, ao menos por ora, a medida liminar pleiteada, 

podendo ser reapreciada em outro momento. Notifiquem-se as autoridades 

apontadas como coatoras para prestar informações, no prazo de 10 dias, 

enviando-lhe a segunda via da inicial, devendo o impetrante, caso não 

tenha apresentado, providenciar a juntada nos termos do artigo 6º da Lei 

12.016/2009, sob as penas do artigo 8º da mesma Lei. Decorrido o prazo, 

com ou sem manifestação do impetrado, vista dos autos ao Ministério 

Público Estadual para parecer pelo prazo de 10 dias. Após, com ou sem 

parecer, conclusos para sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Comodoro/MT, 10 de julho de 2018. MARCELO SOUSA MELO BENTO DE 

RESENDE Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000446-35.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA RODRIGUES SOARES DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

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 Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000445-50.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARCHIORI DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA OAB - TO3364 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA Número 

do Processo: 1000445-50.2018.8.11.0046 Vistos. Trata-se de ação de 

aposentadoria por idade híbrida em que foi alegado que a autora laborou 

no campo. Nos termos dos artigos 319 e 320 do Código de Processo Civil, 

faculto ao Requerente emendar a inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de lhe ser aplicado o parágrafo único do artigo 321 do Código de 

Processo Civil, nos seguintes termos: a) Juntar documentos que 

comprovem o trabalho rural, afinal a jurisprudência entende que tais 
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documentos devem ser contemporâneos ao período do trabalho de forma 

que não basta a mera certidão de casamento. Com as alterações 

providenciadas, retornem os autos conclusos para deliberação. 

Comodoro/MT, 13 de julho de 2018. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende 

Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 653 Nr: 570-02.1999.811.0046

 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: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ CARLOS TONHÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO BATISTA NICHELE - 

OAB:7540-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 das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 62227 Nr: 272-19.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A - BANCO MULTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MENENTI E PILISSER LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A/MT, DANILO SILVA OLIVEIRA - 

OAB:15359-B, NATALIA HONOSTORIO DE REZENDE - OAB:13714, 

PRISCILA ZIADA CAMARGO - OAB:40077, RENATO CHAGAS CORRÊA 

DA SILVA - OAB:5.871/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO HAMILTON DA 

CUNHA JÚNIOR - OAB:GO/26.166, LORENA CELIA RODRIGUES 

GONÇALVES - OAB:GO/30.627

 Certifico e dou fé que em cumprimento a Legislação vigente, impulsiono 

estes autos, com o fim de intimar as partes, para manifestar no prazo de 5 

(cinco) dias acerca da substituição da conta bancária para expedição do 

alvará de levantamento, tendo em vista não ser a conta informada no 

acordo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 22327 Nr: 3367-04.2006.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEPPE PASCOALE CANDELORE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 31674 Nr: 2685-44.2009.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURO ROALDO DE ANDRADE KELM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ORLANDO DE 

ANDRADE KELM - OAB:67226/RS

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 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.: 11360 Nr: 1378-65.2003.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GELCIONE LOPES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERSON VALÉRIO POUSO - 

OAB:PROC. GERAL

 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.: 21492 Nr: 2507-03.2006.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUAREZ HENRIQUE DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 21665 Nr: 2716-69.2006.811.0046

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

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGNALDO DE LIMA RAIMUNDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 22398 Nr: 3443-28.2006.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIANE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 21485 Nr: 2501-93.2006.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LINDOMAR APARECIDO AMADOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 21473 Nr: 2563-36.2006.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRUPO SORRIZO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 22156 Nr: 3175-71.2006.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DAMIÃO BALDUINO DA SILVA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 96732 Nr: 5135-13.2016.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Credisul -. Cooperativa de Crédito Rural do Sul de 

Rondônia LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CABRAL OLIVEIRA E OLIVEIRA LTDA ME, 

MILTON DOS SANTOS OLIVEIRA, ROSELI LUCIA CABRAL OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Indefiro o pedido reiterado, posto que 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 382 de 665



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.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21297 Nr: 2378-95.2006.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRINEU NASCIMENTO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 21435 Nr: 2457-74.2006.811.0046

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

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALICIO APARECIDO ZANETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 21699 Nr: 2767-80.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO ARAÚJO TOLEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 22148 Nr: 3167-94.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JOAQUIM DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 22362 Nr: 3363-64.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON FERREIRA MACIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 21801 Nr: 2809-32.2006.811.0046
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 21343 Nr: 2333-91.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA CARDOSO DE OLIVERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RONIE JACIR THOMAZI - 

OAB:9877-B, VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 22454 Nr: 3388-77.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEZAR BOZOKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 22440 Nr: 3434-66.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAÉRCIO AMARO MONTEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 22368 Nr: 3354-05.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MÁRIO SILVÉRIO DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 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.: 22489 Nr: 3330-74.2006.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA MUNICIPAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VILSON CUNHA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR SOARES - OAB:4595

 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;
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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.: 37294 Nr: 1993-74.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL - SEFAZ -MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ BERLESI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 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.: 38942 Nr: 3640-07.2011.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAES VALÉRIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Considerando o disposto no artigo 203 § 4º do CPC e o artigo 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.: 118942 Nr: 1551-64.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADENISO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LEONARDO ANDRADE ZUCHETTI 

- OAB:22584/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tendo em vista que este magistrado estará regularmente afastado da 

jurisdição na data da audiência anteriormente marcada, redesigno o ato 

para o dia 27 de setembro de 2018 às 14:00h.

P. Intimem-se as partes e seus advogados.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 106082 Nr: 3593-23.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSE SANTANA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RIAN DIULICE CORDEIRO DA 

SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial 

com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I do CPC, para 

CONCEDER à parte autora o benefício da aposentadoria por idade rural, 

uma vez que houve o preenchimento dos requisitos necessários.A teor do 

que dispõe o Provimento n.º 20/2008-CGJ faço constar nesta 

sentença:1.Nome do Segurado: MARIA JOSE SANTANA DA 

SILVA2.Benefício concedido: aposentadoria por idade rural3.Data do início 

do benefício: 21/03/2017 (fls. 21 dos autos –na inteligência do art. 49, II da 

lei 8.213/91).4.Renda mensal inicial: 100% do salário de benefício5.Data 

início do pagamento: 30 dias da intimação da sentença (caso ainda não 

tenha sido implantado).Condeno o INSS a pagar à parte autora, após o 

trânsito em julgado da presente decisão, as parcelas atrasadas, desde a 

data do ajuizamento da ação, aplicando-se para a atualização da 

condenação os critérios de pagamento de juros moratórios e de correção 

monetária os critérios previstos no art. 1º-F da lei 9494/97.Deverá ainda a 

autarquia previdenciária informar nos autos o cumprimento da decisão que 

antecipou a tutela.Condeno o INSS ao pagamento de honorários 

advocatícios, no percentual de 10%, sobre o valor da condenação. No 

caso dos autos não há que se falar em reexame necessário.Isento o INSS 

do pagamento das custas processuais.P. Intime-se a parte autora via DJE. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 29831 Nr: 878-86.2009.811.0046

 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: ELOISA PEREIRA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ BARRETO DE OLIVEIRA - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, nesta data foi confeccionado o alvará para 

levantamento dos honorários de sucumbencia e 70% do valor depositado 

para a parte autora, tendo em vista que se expedido os 30% do advogado 

constaria inconsistência no alvará. Certifico ainda que, com o pagamento 

dos alvarás já expedido será feito a liberação dos 30% remanescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 93931 Nr: 3825-69.2016.811.0046

 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): DESSUMILA ALVES DE CASTRO - ME, 

DESSUMILA ALVES DE CASTRO, GIOVANI PETRELI RODRIGUES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE TESSARO - OAB:1562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de pesquisa de veículos, via Renajud, para localização 

e imposição de restrição de venda e bloqueio de veículos, para posterior 

penhora, merece guarida.

Verifica-se que o solicitante realizou buscas administrativas antes de se 

socorrer do Poder Judiciário.

 Diante da realidade processual, viável o bloqueio e penhora de veículos 

porventura existentes em nome do devedor por meio do sistema Renajud.

 Após, o cumprimento, independente do resultado, intime-se o exequente 

para indicar bens à penhora no prazo de 05 dias. Caso a parte não se 

manifeste no prazo assinalado ou não indique bens, fica desde já 

determinada a suspensão do presente feito com fundamento no artigo 921 

do CPC.

Decorrido o prazo de 01 ano, sem que a parte se manifeste, determino o 

arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 121950 Nr: 2926-03.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPRESA AGROPECUÁRIA SANTA MARIA LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL (FAZENDA NACIONAL)
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO OLIVEIRA SILVA - 

OAB:212653

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ante a descaracterização da condição de terceiro pelo 

embargante, , indefiro a petição inicial e julgo extinto os presentes 

embargos sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 485, inciso 

VI do Código de Processo Civil. Saliento que a embargante ainda não foi 

citada no processo principal, assim a presente extinção não irá lhe trazer 

prejuízos, tendo em vista que não houve o decurso do prazo para 

apresentação de defesa.Transitada em julgado, traslade-se cópia desta 

para os autos em apenso, e após arquivem-se, com as anotações. P.R.I.C.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 96147 Nr: 4868-41.2016.811.0046

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MOACIR JOSÉ DE MIRANDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OSSENIR JUREMEIRA DE ARAUJO, CATIA 

QUELLI DE SOUZA SILVA, HONÓRIO CARLOS POMPERMAYER, MARIA 

ELIZA DOS SANTOS, KEILA ELISABETH MARTINS DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOÃO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN - OAB:20.746/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, MAILA SUZAMAR DA ROCHA - OAB:12690, VICTOR 

HENRIQUE RAMPASO MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 Decido. Inicialmente verifico que o procurador que está atuando em favor 

da parte autora (João Paulo de Julio Piovezan) e o advogado em que o réu 

Ossenir Juremeira outorgou procuração (Egidio Alves Rigo) são 

supostamente integrantes da mesma sociedade profissional, denominada 

Piovezan & Rigo Advogados Associados. Dispõe os artigos 17 e 18 do 

Código de Ética e Disciplina da Ordem dos Advogados do Brasil: Art. 17. 

Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos 

em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem 

representar em juízo clientes com interesses opostos. Art. 18. Sobrevindo 

conflitos de interesse entre seus constituintes, e não estando acordes os 

interessados, com a devida prudência e discernimento, optará o advogado 

por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado o sigilo 

profissional. Considerando que há conflito de interesse entre os clientes, 

um dos advogados deve renunciar a um dos mandatos e preservar 

sempre o sigilo profissional. Saliento que o fato da contestação ter sido 

elaborada por terceiro advogado substabelecido não possui o cordão de 

sanar o presente vício, tendo em vista que a procuração outorgou 

poderes a Egidio Alves Rigo. Diante do exposto, INTIMO João Paulo de Julio 

Piovezan e Egidio Alves Rigo para procederam conforme disciplina a 

legislação de sua respectiva classe, conforme já descrito. Certifique-se 

acerca da intimação da Fazenda Estadual e Municipal para manifestarem 

se possui interesse na lide e o decurso do prazo. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 113706 Nr: 6855-78.2017.811.0046

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AILTON CEZAR QUEIROS DE EMILIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO DOS SANTOS BERALDO, EVA 

APARECIDA RODRIGUES BERALDO, PRONORTE COLONIZAÇÃO LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA CELIDONIO WOLP - 

OAB:161737

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ ROBERTO ALVIM - 

OAB:3285/MT

 Vistos.

Considerando a procedência do conflito negativo de competência REMETO 

a presente ação ao Juizo da Segunda Vara da Comarca de Comodoro.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 27325 Nr: 1444-69.2008.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO LUZ DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JUAREZ VASCONCELOS - 

OAB:5.460-B, RAFAEL VASCONCELOS - OAB:3052

 Vistos.

Tendo em vista que o patrono, devidamente intimado, não apresentou 

alegações finais no prazo legal, nomeio a Defensoria Pública Estadual para 

patrocinar os interesses do réu, a fim de ser evitado o cerceamento da 

defesa.

Remetam-se os autos à DPE Pública tão logo um defensor volte a oficiar na 

comarca.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 32689 Nr: 876-82.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CUSTODIO DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Homologo a desistência da testemunha Adilar Lesseux.

Expeça-se carta precatória à Comarca de Tangará da Serra para que seja 

realizada oitiva da testemunha Jefter de Almeida Maier no endereço 

indicado às folhas 254.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 110743 Nr: 5603-40.2017.811.0046

 AÇÃO: Boletim de Ocorrência Circunstanciada->Procedimentos 

Investigatórios->Seção Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA 

JUVENTUDE

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TDP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO 

GONÇALVES - OAB:16681

 Vistos.

Tendo em vista a certidão retro, determino à gestora entrar em contato 

telefônico com a advogada dativa nomeada para informa-la acerca do 

decurso do prazo para o exercício de seu mister.

Deverá também a gestora indaga-la se a mesma pretende continuar a ser 

nomeada como advogada dativa em outros processos, a fim que seja 

analisada a possibilidade de retirar seu nome da lista de nomeação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 16052 Nr: 1144-15.2005.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIVINO SILVESTRE DE MOURA, MARCOS DA 

SILVA BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMES ROGERIO BAPTISTA - 

OAB:9992/B, MARCOS DA SILVA BORGES - OAB:202149/sp

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se RPV em favor da parte autora para levantamento da quantia 

depositada na conta única do Tesouro Nacional.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Comodoro/MT, 6 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 36504 Nr: 1201-23.2011.811.0046

 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: EVA SOUZA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA AZEREDO DA 

SILVA - OAB:MT-16.670, VALESKA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:MT/14988A, VANINA FERNANDA DA CAMARA 

LINHARES - OAB:13756

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro a habilitação dos sucessores ante a juntada de documentos 

pessoais.

Em razão da ausência de planilha de cálculo, como assim informada no 

pedido de folhas 172, determino a intimação do INSS por meio de carga 

dos autos a fim de juntar o histórico dos benefícios já pagos, para calculo 

do que é devido à parte autora.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 21793 Nr: 2805-92.2006.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR GOMES DA SILVA VULGO "CHAPEU 

PRETO"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAMÉLIA ROSANA DE SOUZA 

- OAB:5729-B/MT

 Certifico e dou fé que, através de contato telefônico em 19/07/2018 a 

advogada do réu Dra Camélia Rosana de Souza, informou esta secretaria 

que não patrocina mais o réu. Certifico ainda que, foi solicitado a presente 

advogada que juntasse nos autos o termo de renúncia, no entanto 

decorrido mais de 10 (dez) dias até a presente data nada foi juntado. E 

para constar lavrei a presente.

 Intimação da Parte Requerida

 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

 Intimar a executada para, querendo, opor embargos à penhora online 

realizada.

 Intimação da Parte Autora

 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 

COSTA - OAB:18339/MT, RONIE JACIR THOMAZI - OAB:9877-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE LUIZ OSSAIFF DE 

SOUZA FILHO - OAB:22124/SC

 Intimar o credor para indicar bens passíveis à penhora, em razão da 

penhora on line ter restado negativa, caso a parte não se manifeste no 

prazo assinalado ou não indique bens, o feito será suspenso com 

fundamento no artigo 921 do CPC e, decorrido o prazo de 01 ano, sem que 

a parte se manifeste, os autos serão arquivados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 38384 Nr: 3082-35.2011.811.0046

 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: CARLOS LUCIANO DA S. OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO PANAMERICANO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:108911/SP

 Vistos.

Defiro o pedido retro.

Expeça-se o alvará para liberação dos valores depositados nos autos 

para a conta informada às folhas 285.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

 Cod. Proc.: 40393 Nr: 1406-18.2012.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EURIDES GIUSTI, KATIA COSTA TEODORO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BV FINANCEIRA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KATIA COSTA TEODORO - 

OAB:14.435-A/MT, KATIA COSTA TEODORO - OAB:14435-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELBER RIBEIRO COUTINHO DE 

JESUS - OAB:15020-B/MT, ELIZETE APARECIDA O. SCATINGA - 

OAB:12.090-A/MT

 Vistos.

Verifico que desde setembro de 2016 a parte exequente manifesta pela 

homologação de acordo firmado extrajudicialmente, no entanto, desde 

então carece o instrumento de assinatura da parte requerida.

 Intime-se a parte executada para manifestar eventual quitação do débito 

ou assinar o acordo, para então ser possível sua homologação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 111938 Nr: 6102-24.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR BERTOCHIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12.082/MT, ALUIRSON SILVA ARANTES JUNIOR - OAB:17550/MT, 

WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

De proêmio, ante a ausência do requerido, declaro precluso o seu direito 

de manifestação sobre a petição de Ref. 40, pois teria esta oportunidade 

para tal.

Diante da petição de ref. 40 e, analisando os autos de código 111924, 

verifico que o requerimento da prova emprestada com fulcro no artigo 372, 

do CPC, deve ser deferida, até porque foi deferido naqueles autos o pleito.

Nessa senda, determino que seja juntada ao presente feito cópia da oitiva 

das testemunhas ouvidas nos autos de código 111924.

Ainda, diante do requerimento de julgamento antecipado por parte da 

requerente, abra-se vistas ao INSS para que apresente suas razões finais 

escritas.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 113335 Nr: 6677-32.2017.811.0046
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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: RAQUEL LEILICIANE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EGIDIO ALVES RIGO - 

OAB:23464/O, RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA - OAB:18.139/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a ausência da testemunha, declaro preclusa a produção 

desta prova mantendo os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 118845 Nr: 1521-29.2018.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA TERESA FERRARI LUCCHESI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT, PAULO ROGERIO DE SOUZA E SILVA - 

OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante a não comprovação do motivo de redesignação pleiteado pelo 

patrono do requerente, indefiro o pedido de redesignação.

Nessa toada, declaro preclusa a produção da prova testemunhal, 

mantendo os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 67267 Nr: 927-54.2014.811.0046

 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: SINDICATO DOS MEDICOS DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ATO OMISSIVO DO EMO. SR. PRETEITO MUN. 

DIRCEU MARTINS COMIRAN, EXMA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO 

SRA ELISANGELA PLATAU CELSO, SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JONATHAS BORGES HOSAKA - 

OAB:15136

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença de fls. 267, impulsiono o presente feito com 

a finalidade de intimar a parte requerente para que tenha ciência daquela, 

a fim de que, após decorrido o prazo recursal, seja certificado o trânsito 

em julgado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115861 Nr: 275-95.2018.811.0046

 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: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANA PAULA ADALA 

FERNANDES - OAB:, ANA PAULA PELEGRINI - OAB:, BERNARDO 

RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 VISTOS, ETC.

 Compulsando aos autos, verifico que o requerente é pessoa analfabeta, 

pelo que a declaração de residência deve ser acompanhada da assinatura 

de duas testemunhas, por aplicação analógica do art. 595, do CC.

Nessa toada, determino ao requerente que proceda com a emenda à inicial 

para o fim de juntar aos autos declaração de residência, devendo ser 

acompanhada da assinatura de 02 (duas) testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incorrer nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC.

 Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 115864 Nr: 278-50.2018.811.0046

 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: MARIKEROSE MAIROETE ENAWENERO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAÚ BNG CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A/MT

 VISTOS, ETC.

 Compulsando aos autos, verifico que o requerente é pessoa analfabeta, 

pelo que a declaração de residência deve ser acompanhada da assinatura 

de duas testemunhas, por aplicação analógica do art. 595, do CC.

Nessa toada, determino ao requerente que proceda com a emenda à inicial 

para o fim de juntar aos autos declaração de residência, devendo ser 

acompanhada da assinatura de 02 (duas) testemunhas, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de incorrer nos termos do art. 321, parágrafo 

único, do CPC.

 Decorrido o prazo, certifique-se e volte-me os autos conclusos.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 39428 Nr: 443-10.2012.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS WEST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Intime-se a parte exequente, pessoalmente, bem como seu patrono, para 

que promova o andamento do feito, no prazo de 48 (quarenta e oito) 

horas, sob pena de extinção, nos termos do art. 580, e seguintes da 

CNGC/MT.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comodoro-MT, 02 de agosto de 2018.

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32993 Nr: 1179-96.2010.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA MASUTTI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO GIOVANI NICHELE 

- OAB:7705/MT

 VISTOS, ETC.

Considerando que o denunciado deixou de comparecer em juízo, dou 

prosseguimento ao feito, designando audiência de instrução e julgamento 

bem como justificação para o dia 27 de agosto de 2018, às 15h45min.

Intime-se o denunciado, bem como seu defensor mediante publicação no 

diário de justiça eletrônico – DJE acerca da data aprazada.

Cumpra-se, com prioridade, por tratar-se de um processo afeto à Meta 

02/2018 do CNJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 109089 Nr: 4958-15.2017.811.0046

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 
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TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA TEIXEIRA RODRIGUES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Ante a não comprovação do motivo de redesignação pleiteado pelo 

patrono do requerente, indefiro o pedido de redesignação.

Nessa toada, declaro preclusa a produção da prova testemunhal, 

mantendo os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 114021 Nr: 6996-97.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEBER CESAR DOMINGUES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VICTOR HENRIQUE RAMPASO 

MIRANDA - OAB:20441/O- MT

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista que o recuperando apresentou endereço de outra 

Comarca, consoante manifestação do advogado de defesa e, que o 

executivo de pena do recuperando que encontra-se em regime diferente 

do fechado deve acompanha-lo, determino a remessa do feito à Comarca 

de Cáceres/MT, onde serão fixadas as condições de cumprimento de 

pena do recuperando, nos termos do §4º, do artigo 1.440 da CNGC/MT.

Determino seja juntado, no prazo de 5 (cinco) dias o comprovante de 

endereço, sendo que, a não juntada implicará a não remessa dos autos à 

Comarca de Cáceres/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 105143 Nr: 3158-49.2017.811.0046

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON AUGUSTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DO ACRE - OAB:

 VISTOS, ETC.

Tendo em vista a notícia da prisão do recuperando, antes de análise do 

pedido de regressão definitiva, determino a designação de audiência de 

justificação para a data de 27 de agosto de 2018, às 16h15min.

 No entanto, diante da informação de possivelmente houve o cometimento 

de novo crime por parte do recuperando, tenho por bem, determinar a 

regressão provisória de regime de pena.

Ante o exposto, determino em desfavor do penitente EDILSON AUGUSTO 

DOS SANTOS, a REGRESSÃO PROVISÓRIA DO REGIME DE 

CUMPRIMENTO DA PENA DO ABERTO PARA O FECHADO, sem prejuízo do 

direito do reeducando de ser posteriormente ouvido antes da decisão final 

de regressão.

Expeça-se Mandado de Prisão e encaminhe-se às autoridades 

competentes, procedendo-se com o registro no BNMP 2.0.

Consigno que o recuperando poderá ser encontrado na cadeia pública 

local.

Por fim, determino que seja elaborado cálculo de pena atualizado do 

recuperando.

Expeça-se o necessário.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 65999 Nr: 4194-68.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANDERLEY DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 VISTOS, ETC.

 Tendo em vista a expressa aceitação do réu e do seu defensor quanto à 

proposta de suspensão condicional, defiro a suspensão do processo pelo 

prazo de 02 (dois) anos, nos termos do artigo 89 e parágrafos da Lei 

9099/95, mediante o cumprimento das condições acima consignadas. Fica 

o acusado advertido de que durante o prazo de suspensão não corre 

prescrição (§ 6º), bem como de que a suspensão poderá ser revogada se 

vier a ser processado no curso do prazo, por crime ou contravenção, ou 

descumprir qualquer outra condição imposta (§4º).

 Após, aguarde-se o cumprimento das condições com o transcorrer do 

prazo.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63426 Nr: 1559-17.2013.811.0046

 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: ENIO ANTONIO ZEMBRANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO KNOLL, MARIA PERSEGONA KNOLL, 

ROBERTO TISOTT, ANTÔNIO PAULO FILHO, CELMA CONCEIÇÃO PEREIRA, 

BENEDITO CÉSAR G. ARAÚJO, MUNICÍPIO DE COMODORO/PREFEITURA 

MUNICIPAL, UNIÃO, FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ LUIZ PAULÚCIO - 

OAB:3457, MARIA GONÇALVES DE SOUZA COLOMBO - OAB:3371

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos nas fls. 121, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 64001 Nr: 2153-31.2013.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANDERSON NATANAEL SILVA DE ARAUJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PÚBLICA DA 

COMARCA DE COMODORO - OAB:, LARYSSA ANANDA MENDES 

MOREIRA - OAB:, LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA - 

OAB:MT22717/O, WESLLEY SILVA DE ARAUJO - OAB:23215/O

 VISTOS, ETC.

Defiro o pedido retro, intime-se o acusado para que de inicio ao 

cumprimento à prestação pecuniária imposta.

Transcorrido o prazo, vistas ao Ministério Público.

Após concluso.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

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.: 125128 Nr: 4215-68.2018.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMARILDO ANTONIO DALCIN, MARGARETE ZUCATTO 

DALCIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DO SUDOESTE DA AMAZÔNIA LTDA - SICOOB CREDISUL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HEITOR VANSAN MUNIZ - 

OAB:20939/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Sob pena de indeferimento, intimem-se os embargantes para emendar a 

inicial, no prazo de 15 (quinze) dias, vez que não foram recolhidas as 

custas processuais.

 Escoado o prazo, certifique-se.

Após, conclusos.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32546 Nr: 733-93.2010.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SAULO LUIZ COCCO, CELSO MÁRIO COCCO, 

IVONETE MARIA COCCO, ENIO KMECIK, ANGELA SOELI BIANCHI KMECIK, 

SOELI CIMI BIANCHI, MURILO ANTÔNIO BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642

 Ante o exposto, com fundamento no art. 487, III, b, 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, DETERMINO A SUSPENSÃO DA AÇÃO até o 

cumprimento da obrigação, nos termos do art. 921, I do Código de 

Processo Civil.A averbação da penhora efetuada nos autos de fls. 82 

deve ser levada ao registro no cartório de registro de imóveis pelo Oficial 

de Justiça. Intimem-se os executados a apresentarem instrumento 

procuratório de seu mandatário em 15 (quinze) dias.Após, com o trânsito 

em julgado remetam-se os autos ao arquivo e, depois de decorrido o prazo 

de suspensão do acordo celebrado nos autos, desarquive-se e intime-se 

a parte autora 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. 

Honorários advocatícios e despesas processuais conforme acordado 

pelas partes e, na ausência deverão ser divididas igualmente [art. 90, §2º, 

CPC].P. I. C. Comodoro-MT, 01 de agosto de 2018.Antonio Carlos Pereira 

de Sousa JuniorJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 63448 Nr: 1581-75.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR MENEGOL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DA AMAZÔNIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL ENDRIGO DE FREITAS 

FERRI - OAB:2832/RO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: elisangela hasse - 

OAB:8689/MT, JEANNE KARLA RIBEIRO - OAB:, joao pedro de deus 

neto - OAB:

 VISTOS, ETC.

Cumpra-se o despacho proferido no feito em apenso.

Após, conclusos.

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.: 2619 Nr: 1001-02.2000.811.0046

 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 DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JETRO DA SILVA COUTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:OAB/MT 22165/A, GUSTAVO AMATO PISSINI - OAB:13842-A/MT, 

GUSTAVO RODRIGO GÓES NICOLADELLI - OAB:OAB/MT 17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a decisão prolatada nos autos nas fls. 142/143, tendo 

sido a consulta via RENAJUD infrutífera, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 15 dias, 

manifestar-se, apresentando outros bens passíveis de penhora.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62221 Nr: 266-12.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GLAUBER SILVEIRA DA SILVA, ARMELINDO 

GEREMIA, MURILO ANTÔNIO BIANCHI, MARINÊZ GIONGO GEREMIA, SOELI 

CIMI BIANCHI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:20495/A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUILHERME DE ARRUDA CRUZ 

- OAB:12642, VIVIENE BARBOSA SILVA - OAB:4983

 Vistos, etc.

 Trata-se de Execução de título extrajudicial ajuizada por Banco do Brasil 

S/A em face de Glauber Silveira da Silva todos devidamente qualificados.

É o relato do necessário.

 Não havendo requerimento de adjudicação ou alienação particular do bem 

penhorado, tampouco impugnações, intime-se a leiloeira nomeada nos 

autos para o fim de que informe se na data indicada houve a realização da 

alienação judicial. Não tendo sido realizada a alienação por razões 

diversas, intime-se a leiloeira para designar nova data para alienação do 

bem avaliado conforme disponibilidade do leiloeiro.

 Para tanto, atente-se a serventia, bem como a leiloeira para o fim de dar 

cumprimento às regras insculpidas na decisão de fls. 179/180.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Comodoro-MT, 01 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.: 124466 Nr: 3924-68.2018.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TELMO ROBERTO RECK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRASILSEG - SEGURADORA DO BRASIL S/A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS, ETC.

Sob pena de indeferimento da petição inicial, intime-se o exequente, para 

juntar aos autos cópia integral da petição inicial, na ordem crescente, bem 

como as peças exigidas no art. 522 do CPC, no prazo de 15 (quinze dias).

Decorrido o prazo, certifique-se e voltem-me os autos conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62198 Nr: 246-21.2013.811.0046

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO JOAO ANSELMO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROPECUARIA BOI BOM, MARCIO MACEDO 

DE QUEIROZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista a r. sentença prolatada nos autos nas fls. 53, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de intimar a parte requerente para que 

tenha ciência daquela, a fim de que, após transcorrido o prazo recursal, 

seja certificado o trânsito em julgado.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 80147 Nr: 3230-07.2015.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS ALBERTO TOSTES 

CORREA - OAB:23.071-B/MT

 Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE a pretensão punitiva do Estado manifesta na DENÚNCIA 

para WANDERSON PEREIRA DOS SANTOS, já qualificado nos autos, às 

penas do art. 155, caput, do Código pENAL (...)TORNO DEFINITIVA A 
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PENA EM 01 (UM) ANO e 06 (SEIS) MESES DE RECLUSÃO E 68 

(SESSENTA E OITO) DIAS-MULTA, que deverá ser computado na ordem 

de 1/30 do valor do salário mínimo vigente à época dos fatos, devidamente 

corrigido.Conquanto a pena tenha sido fixada em patamar inferior a quatro 

anos, a ré é reincidente, portanto, fixo como regime inicial de cumprimento 

da pena o semiaberto, nos termos do art. 33, §2º, “b” e §3º do Código 

Penal, em consonância com o verbete sumular nº 269 do STJ.In casu, é 

descabida a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de 

direitos, com base no art. 44, II, do CP, vez que a acusada é reincidente 

em crime doloso, bem como a suspensão condicional da pena, nos termos 

do art. 77, I, do CP.A condenada poderá apelar em liberdade, tendo em 

vista que o regime fixado foi o semiaberto e que a mesma foi solta durante 

a instrução processual.Oportunamente, após o trânsito em julgado, 

tomem-se as seguintes providências:a)Lance o nome da ré no rol dos 

culpados;b)Expeça-se guia de execução definitiva da condenada;c)Em 

cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, oficie-se ao 

Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre esta 

decisão;d)Comuniquem-se os institutos de identificação estadual e 

federal;Publique-se. Registre-se. Intimem-se.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 9986 Nr: 658-98.2003.811.0046

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RODOLFO TEIXEIRA JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO EDUARDO REIS DE 

SIQUEIRA - OAB:6780/MT, JUEL PRIDÊNCIO BORGES - OAB:3836/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que não fora possível vincular os valores para posterior 

levantamento de depósitos em virtude do processo tramitar em meio físico 

e encontrar-se em carga.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 62536 Nr: 623-89.2013.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOÃO ZUCATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCO ANTONIO VILANI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANULFO DE AQUINO NUNES - 

OAB:2242/MT

 SENTENÇA.

Vistos, etc,

 Trata-se de cumprimento de sentença requerido por JOÃO ZUCATTO em 

face de MARCO ANTÔNIO VILANI, ambos qualificados nos autos.

Devidamente intimado, o executado não pagou o débito, motivo pelo qual 

foi efetuado bloqueio de valores via Bacenjud em sua conta bancária, fls. 

67/68.

Certificou-se o decurso do prazo para o executado se manifestar.

À fl. 72, o exequente pugnou pelo levantamento dos valores penhorados a 

seu favor.

É a síntese necessária.

Decido.

Tendo sido satisfeita a obrigação objeto dos presentes autos, a extinção 

do feito é medida que se impõe, nos termos do art. 924, inc. II, do Código 

de Processo Civil.

Isto posto, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, com 

fulcro no artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Expeça-se alvará para levantamento dos valores penhorados, em favor 

do exequente, na quantia exequenda, conforme fls. 61 e 72, com as 

devidas correções, liberando eventual remanescente ao executado, 

também por alvará.

Sem custas e honorários.

Com o trânsito em julgado, arquive-se o feito com as baixas e cautelas de 

estilo.

P.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 37290 Nr: 1989-37.2011.811.0046

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE ROSANE MACHADO CAVALHEIRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO MOURA DE VARGAS - 

OAB:14.912-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO AMATO PISSINI - 

OAB:13842-A/MT

 Certifico e dou fé que decorreu o prazo para o pagamento voluntário sem 

manifestação.

 Tendo em vista a publicação do despacho de fls. 246 antes da certidão 

de decurso de prazo, impulsiono o presente feito para publicação para a 

parte exequente para no prazo de 15 dias, manifestar-se nos autos, 

requerendo o que entender cabível ao prosseguimento da ação, sendo 

que caso insista no pedido de penhora on-line (fls. 207/208), deverá juntar 

aos autos demonstrativo atualizado do débito, sob pena de indeferimento 

do pleito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 60878 Nr: 2675-92.2012.811.0046

 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: ELIAS ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BGN S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELÍVIA VAZ SANTOS CASTRIANI 

- OAB:13230 MT, GLEYSCLER BELUSSI RIBEIRO GONÇALVES - 

OAB:16681

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE GAZOLA VIEIRA 

MARQUES - OAB:76.696-MG

 Ficam as partes intimadas a, querendo, manifestarem-se no que 

entenderem de direito, consoante certidão e despacho retro.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 32116 Nr: 303-44.2010.811.0046

 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): PATRÍCIA BIBIANO DA SILVA, JACOMO 

YOSHIO SANGALE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEMERSON LUIZ MARTINS - 

OAB:11223-B, LEOPOLDO LOADYR DA SILVA JUNIOR - OAB:6757-B 

MT, LUCAS CELSO MONTEIRO DA FONSECA GROTA - 

OAB:11343-B/MT

 Tendo em vista a atualização dos cadastros, impulsiono o feito para 

intimação das partes no prazo comum de 05 (cinco) dias para, caso 

queiram, especifiquem as provas a serem produzidas.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 31968 Nr: 158-85.2010.811.0046

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENÉSIO CADORE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO GARCIA TATIM - 

OAB:8187-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:OAB/PR 8123

 Tendo em vista a manifestação de fls. 116/124 impulsiono o presente feito 

para intimação da parte credora conforme ítem V da decisão de fls. 115: 

"...V – Não apresentada impugnação, manifestem-se as partes credoras, 

no prazo de 05 (cinco) dias, quanto ao seu interesse pela adjudicação dos 

bens penhorados...."

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010450-22.2012.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AGRO-SUL PRODUTOS AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

- EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CECILIA BONIFACIO DE ANDRADE OAB - MT23949/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DESPACHO Processo: 

8010450-22.2012.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

AGROPECUARIA CONDOR LTDA - ME Vistos, etc. Compulsando os autos, 

vislumbro que foram designadas diversas audiências de conciliação, 

ocorre que a designação desta pressupõe a prévia penhora de bens que, 

no caso, não ocorreu até então. Desta feita, 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. Efetuada a penhora, designe audiência de 

conciliação na forma do §1º do art. 53 da Lei n.º 9.099/95. 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. 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. 

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. 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. (assinado eletronicamente) Antonio Carlos Pereira de Sousa 

Junior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000350-20.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ADALBERTO ALVES DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA BORDINHAO BAIAROSKI DA SILVA OAB - MT17408/O 

(ADVOGADO)

ELIANA DA COSTA OAB - MT0005447A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM 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: 

1000350-20.2018.8.11.0046. REQUERENTE: ADALBERTO ALVES DE 

CASTRO REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. VISTOS, ETC. Cuida-se de 

reclamação manejada por ADALBERTO ALVES DE CASTRO já qualificado 

nos autos em face de BANCO CETELEM S.A. . Estando a petição inicial 

nos termos 14 da Lei 9.099/1995 (LJESP). RECEBO a referida Petição 

Inicial, bem como a emenda da inicial efetuada. É o breve relato. 

Fundamento e decido. Da Tutela de urgência. 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. (grifos nossos). 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 

que comprove que não contratou tais valores, 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 cobrança de valores que em tese não celebrou 

lhe causa prejuízos de ordem material. No tocante ao requisito da 

reversibilidade de fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto 

numa eventual sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se 

reverter faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, 

além de ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a 

suportar com a aplicação da medida. Assim, com arrimo no art. 300 e 

seguintes do Código de Processo Civil, DETERMINO: que a Promovida 

BANCO CETELEM S.A. suspenda a cobrança dos valores discutidos pelo 

autor, realizar as suas expensas e todas as diligências legais e possíveis 

para solucionar o imbróglio até ulterior deliberação deste juízo. De igual 

modo, se ABSTENHA de incluir no rol dos maus pagadores com relação ao 

débito em questão, devendo realizar as suas expensas e todas as 

diligências legais e possíveis para solucionar o imbróglio até ulterior 

deliberação deste juízo; OFICIE-SE O INSS para que suspenda com as 

cobranças dos valores discutidos nos autos. 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000679-32.2018.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

SILVA CARDOSO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000679-32.2018.8.11.0046. EXEQUENTE: SILVA CARDOSO & CIA LTDA - 

ME EXECUTADO: IVONE APARECIDA DA SILVA Vistos, etc. DETERMINO 

que seja agendada sessão/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 
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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 digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010363-66.2012.8.11.0046

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:

ADRIANA DE SOUZA FRANCO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010363-66.2012.8.11.0046. EXEQUENTE: AGRO-SUL PRODUTOS 

AGROPECUARIOS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA - EPP EXECUTADO: 

ADRIANA DE SOUZA FRANCO Vistos, etc. EXPEÇA-SE mandado de 

penhora e avaliação, devendo o Sr. Meirinho cumpri-lo em até 30 dias, bem 

como 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. 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 por certificação digital) Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito

Comarca de Jaciara

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 94804 Nr: 3648-82.2017.811.0010

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: ELY ROBERTO PINTO, RUTE GUIMARÃES PINTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

Considerando a juntada do laudo pericial de fls. 52/59, entendo prudente, 

antes de proferir decisão, que a Senhora Tabeliã do Cartório do Primeiro 

Ofício desta Comarca, seja intimada para manifestação, por tratar-se de 

documento novo carreado aos autos, no prazo de 03 (três) dias.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Jaciara/MT, 02 de agosto de 2018.

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

JUÍZA DE DIREITO DIRETORA DO FORO

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000968-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

DOLIRIO ELIAS DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO NAVES DA SILVA OAB - MT0013663A-O (ADVOGADO)

KIMBERLY GUIMARAES DE MORAES OAB - MT24557/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA S E N T E N Ç A Vistos e examinados. Trata-se de AÇÃO 

ANULATÓRIA DE ATO JURÍDICO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por DOLÍRIO ELIAS 

COSTA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, todos devidamente 

qualificados aos autos. Alega a parte autora que, na condição de Policial 

Militar da Reserva, foi convocado para compor a guarda patrimonial do 

Estado, especificamente do Fórum da Comarca de Jaciara/MT, em 14 de 

março de 2014, consoante Ato n.º 19.175/2014, publicado no Diário Oficial 

n.º 26347, publicado em 07 de agosto de 2014. Entretanto, diz que sua 

convocação foi cancelada, através do Ato n.º 18.134/2017, publicado no 

Diário Oficial em 25 de maio de 2017, e que ao buscar informações com 

seu superior acerca do motivo do cancelamento de sua convocação, foi 

informado que tal ato decorreu da solicitação do Juiz Diretor do Fórum de 

Jaciara/MT, Dr. Valter Fabrício Simioni da Silva, quem encaminhou o Ofício 

n.º 184/17/DF à Coordenadoria Militar do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, solicitando o desligamento do autor “por 

apresentar atitudes em desconformidade com a finalidade que o mister lhe 

impõe”. De acordo com autor, em razão do desligamento ter ocorrido sob a 

alegação de atitude improba, deveria ter sido submetido a processo 

administrativo, o qual asseguraria seu direito ao contraditório e a ampla 

defesa. Ao final requereu a concessão da tutela de urgência para seu 

retorno à atividade de guarda patrimonial, senão em Jaciara em outra 

Comarca vizinha, e ao final seja declarada a nulidade do ato de 

cancelamento da convocação, uma vez que não respeitou o contraditório 

e a ampla defesa. Requereu ainda, os benefícios da justiça gratuita. Foi 

determinado que o autor complementasse a inicial, juntando documentos 

que comprovem a hipossuficiência alegada. Posteriormente, o autor juntou 

alguns comprovantes de rendimentos. Vieram os autos conclusos. É o 

relatório. Fundamento e Decido De início, concedo ao autor os benefícios 

da justiça gratuita. No caso em apreço, tenho que é caso de indeferimento 

da petição inicial, por ausência de interesse processual. O autor pleiteia a 

nulidade do ato de cancelamento de sua convocação, ante a ausência de 

instauração de Procedimento Administrativo Disciplinar, não lhe sendo 

assegurado o direito ao contraditório e a ampla defesa. Entretanto, o cargo 

de guarda patrimonial do Estado, para o qual foi convocado a compor, 

trata-se de serviço voluntário, de caráter temporário, de livre nomeação e 

exoneração, dispensando o processo legal. A convocação dos militares 

da reserva remunerada para o serviço ativo no Estado de Mato Grosso é 

regulamentado pela Lei Complementar nº. 279/2007, que em seu artigo 1º, 

dispõe o seguinte, verbis: “os militares da reserva remunerada poderão, 

voluntariamente, ser convocados para o serviço ativo, nos casos 

mencionados no artigo 2º, desta lei complementar.” Ou seja, trata-se de 

ato unilateral e discricionário, atrelado a voluntariedade daquele que 
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preenche os requisitos e deseja submeter-se a tal mister, de modo que o 

preenchimento dos requisitos legais não gera, por si só, direito a 

convocação e não impede seu cancelamento a qualquer momento, eis 

que, se revelado inconveniente e inoportuno, o ato pode ser revisto pela 

Administração. Ainda, o artigo 3º, parágrafo único, inciso II e VI, da LCE 

n.394/2010, descreve que o serviço poderá ser interrompido a qualquer 

tempo: “Art. 3º A convocação terá duração e 02 (dois) anos, prorrogável 

por um único e igual período, salvo disposição legal em contrário. 

Parágrafo único. O serviço voluntário poderá ser interrompido a qualquer 

tempo nos casos em que o convocado: [...] II – demonstrar conduta 

incompatível com a função desempenhada; [...] IV – atingir a idade limite de 

60 (sessenta) anos; VI – for conveniente para a Administração 

Pública[...]”. Portanto, tratando-se de ato unilateral e discricionário, atrelado 

à conveniência e oportunidade da Administração Pública, não 

preenchendo os requisitos legais, pode a Administração Pública, 

independentemente de qualquer procedimento, cancelar a convocação do 

militar convocado a compor a guarda patrimonial. Nesse sentido, este E. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já decidiu: “MANDADO DE 

SEGURANÇA - POLICIAL MILITAR CONVOCAÇÃODA RESERVA 

REMUNERADA PARAO SERVIÇO ATIVO - CANCELAMENTO - 

CONVENIÊNCIA ADMINISTRATIVA POSSIBILIDADE - ART. 3º, 

P A R Á G R A F O  Ú N I C O ,  V I ,  D A  L E I 

COMPLEMENTARNº279/2007–ORDEMDENEGADA. A teor do que dispõe o 

artigo 3º, parágrafo único, VI, da Lei Complementar nº 279/2007, com a 

redação dada pela Lei Complementar nº 394/2010, lícito é o cancelamento 

da convocação de Policial Militar da reserva remunerada para o serviço 

ativo quando conveniente à Administração Pública." (MS 170300/2014, 

DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO, TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS 

REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 05/05/2016, 

Publicado no DJE 13/05/2016) Assim, constatando-se de plano a 

inexistência de qualquer ilegalidade ou arbitrariedade no ato de 

cancelamento da convocação, tenho que o autor é carecedor de interesse 

processual, já que o cargo por ele ocupado é de caráter voluntário, 

temporário, e discricionário ao interesse da Administração Pública. Dispõe 

o artigo 330, inciso VI do Código de Processo Civil: Art. 330. A petição 

inicial será indeferida quando: (...) III – o autor carecer de interesse 

processual; Ressalto que as condições da ação são os requisitos 

necessários que desde o momento inicial são exigidos que uma Ação 

possua para que o judiciário possa proferir uma decisão de mérito. São 

condições da ação o interesse de agir e a legitimidade das partes. A falta 

de qualquer uma dessas condições importará na extinção do feito. 

Ressalto que não é o caso de aplicação do artigo 321 do CPC, pois não é 

o caso de emenda da inicial. Ante a ausência de interesse processual, o 

indeferimento da inicial é medida que se impõe. Ante o exposto, e por tudo 

que dos autos consta e, sem maiores delongas, INDEFIRO A PETIÇÃO 

INICIAL, e consequentemente JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM 

JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 330, III, do Código de 

Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 

arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Sem custas. 

Publique-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. 

Jaciara/MT, 03 de julho de 2018. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001466-72.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ OAB - SP206339 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OZANIRA FLORENCIA DE OLIVEIRA CUNHA (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

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001653-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS (RÉU)

ADVAIR ALVES DOS SANTOS (RÉU)

JOAO ALVES DOS SANTOS (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001653-80.2018.8.11.0010. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: ADVAIR ALVES DOS SANTOS, JOAO 

ALVES DOS SANTOS, MARIA CANDIDA ALVES DOS SANTOS Vistos etc. 

Intime-se a parte autora para, no prazo impreterível de 15 (quinze) dias 

recolher e/ou comprovar o recolhimento das custas inicias, sob pena de 

cancelamento da distribuição, vez que, conforme arquivos anexos, não há 

informação de permanência da inconsistência na emissão de guias pelo 

sítio do TJMT. Às providências. Jaciara/MT, 6 de agosto de 2018. Laura 

Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001235-45.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO GALDINO GONZAGA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi OAB - MT0006641A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - CUIABÁ-MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001235-45.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ANTONIO GALDINO GONZAGA RÉU: GERENCIA EXECUTIVA DO INSS - 

CUIABÁ-MT, INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Cumpra-se a decisão retro (ID 13553355) integralmente, aguardando-se a 

realização da perícia agendada. Em tempo, renove-se a expedição de 

mandado de intimação à parte autora atentando-se à anotação do 

endereço da parte no documento, conforme certificado pelo Sr. Oficial de 

Justiça à ID 14011728. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 06 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 111130 Nr: 1691-12.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VERA ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Chernenko do Nascimento 

Coutinho - OAB:17553 -O / MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - 

OAB:12466, RENATO DIAS COUTINHO NETO - OAB:11003-A/MT, Valdir 

Scherer - OAB:3720/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de ação de cobrança requerido por Vera Alves da Silva em face 

do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.
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DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 85949 Nr: 5144-83.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANO OLEINIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:13.994-A, RENATO CHAGAS CORREA DA 

SILVA - OAB:8.194-A/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 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 109004 Nr: 724-64.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSA CESÁRIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CONSÓRCIO MENDES JUNIOR - ENPA - 

CONTECNICA, Mendes Junior Trading e Engenharia S/A, ENPA - 

ENGENHARIA E PARCERIA LTDA, CONTÉCNICA CONSULTORIA TÉCNICA 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAMÁ FERRAZ PEREIRA - 

OAB:18621/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARBARA QUEIROZ BORGES 

TESTA - OAB:83492 , LEANDRO MARTINS PARREIRA - OAB:86037

 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, apresetada pela Requerida Mendes Junior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 96116 Nr: 4273-19.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERSI RUSSI, SELUI LURDES REBESCHINI, 

ALEXANDRE RUSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, Sebastião Monteiro da Costa Junior - 

OAB:7187 OAB/MT

 Ante o exposto, à vista das razões expostas, Rejeito a presente exceção 

de pré-executividade, e determino a intimação do exequente, para que 

apresente o título executivo original em Secretaria, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção do feito executivo.Deixo de condenar o excipiente 

ao pagamento das custas processuais e dos honorários de 

sucumbência.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo.Após o decurso do prazo anteriormente concedido, 

certifique-se e remetam-se os autos conclusos.Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.Jaciara/MT, 31 de julho de 2018.Laura Dorilêo CândidoJuíza de 

Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52105 Nr: 676-81.2013.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JAIME JESUS DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO APARECIDO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO MARQUES DE ABREU - 

OAB:11683/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Noilvs Klem Ramos - 

OAB:13.100 - MT

 Vistos e etc.

É de ver que a parte executada apresenta pedido de reconsideração ao 

argumento de que o aludido imóvel serve de residência própria e de sua 

família, tornando-se impossível a consecução dos atos expropriatórios 

(fls. 339/383).

Nada obstante, o pedido de reconsideração é expediente utilizado pelas 

partes e que não encontra amparo na Lei, nem interrompe o prazo do 

recurso adequado.

Desta feita, indefiro o pedido, mantendo incólume o teor da decisão 

lançada às fl. 338 pelas razões lá expostas, devendo o feito prosseguir 

normalmente.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Jaciara/MT, 03 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 91288 Nr: 2011-96.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Relojoaria Seiko Ltda, ROGÉRIO BORGES 

TOMÉ, VEREDHIANY KRAUS BORGES TOME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A - MT, SERVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5234

 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 das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 100232 Nr: 6264-30.2017.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ALDERINO DE ALCANTARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCIO GUIMARÃES NOGUEIRA 

- OAB:12853

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A

 Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 56/2007-CGJ, artigo 
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1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Executada, para no prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do Art. 

513, § 2º do CPC, pagar o débito, acrescido de custas, se houver, sob 

pena de multa de 10 % e honorários advocatícios no mesmo montante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 88914 Nr: 833-15.2017.811.0010

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO DA SILVA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA ARMELIN - 

OAB:18776/A, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Ante o exposto, REJEITO LIMINARMENTE os embargos monitórios opostos 

e, nos termos do art. 487, I, do NCPC, JULGO PROCEDENTE A AÇÃO 

MONITÓRIA, constituindo-se de pleno direito a dívida exigida no 

procedimento executório, no valor de R$ 18.093,05 (dezoito mil, noventa e 

três reais e cinco centavos), em título executivo judicial, a ser atualizada 

monetariamente pelo IGP-M, e sobre a qual incidirá juros moratórios, na 

razão de 1%, ao mês.Condeno a embargante/ré ao pagamento das 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 

10% sobre o valor atualizado da causa (Art. 85, §2º, do Novo Código de 

Processo Civil).Entretanto, concedo o benefício processual da gratuidade 

de justiça à embargante/ré, devendo a exequibilidade do ônus da 

sucumbência permanecer suspensa (Art. 98,§3º, do NCPC).Publique-se, 

intimem-se e cumpra-se.Jaciara - MT, 02 de agosto de 2018.Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 113192 Nr: 10023-02.2017.811.0010

 AÇÃO: Remoção de Inventar iante->Inc identes->Out ros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLÁUDIO CESAR PAULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO GOMES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ileonilson Rodrigues - 

OAB:11602/MT, JOANY FÁBIA PINHEIRO RODRIGUES - OAB:14.466/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 Vistos, etc.

Intimado a recolher as custas de ingresso ou comprovar a impossibilidade 

financeira para o recolhimento, o demandante junta tão somente 

declaração de hipossuficiência.

Dessa forma, como forma de não inviabilizar o acesso à justiça, concedo 

o prazo impreterível de 15 (quinze) dias para o autor comprovar a situação 

de hipossuficiência, para análise do pedido.

Decorrido o prazo acima mencionado, com ou sem manifestação, 

certifique-se e voltem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.

Às providências.

Jaciara/MT, 02 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 52333 Nr: 909-78.2013.811.0010

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNI DUNI TE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, 

MONNY VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA, MAURO DE OLIVEIRA 

AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

OAB:3791

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE JACIARA - MT

JUIZO DA PRIMEIRA VARA CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

PROCESSO DE EXECUÇÃO FISCAL

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 909-78.2013.811.0010 – Código 52333

AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

EXEQÜENTE: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

EXECUTADO: UNI DUNI TE ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA e MONNY 

VENICIA VICTOR COELHO AGUIAR SILVA e MAURO DE OLIVEIRA 

AGUIAR

CITANDO: Executado: Uni Duni Te Artigos do Vestuário Ltda, CNPJ: 

04049975000165, Endereço: Rua Potiguaras, Nº 731, Bairro: Centro, 

Cidade: Jaciara-MT, atualmente em lugar incerto e não sabido

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/08/2014

VALOR DO DÉBITO: R$ 4.704,37

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(a, s) acima qualificado(a, s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação executiva 

que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração do 

prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida.

RESUMO DA INICIAL: A FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL, através da 

Procuradoria-Geral do Estado, vem a presença de Vossa Excelência 

propor AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL nos moldes da Lei 6.830/80, 

requerendo a citação dos executados e seus sócios UNI DUNI TE 

ARTIGOS DO VESTUÁRIO LTDA, e Co-Responsáveis MONNY VENÍCIA 

VICTOR COELHO AGUIAR SILVA e MAURO DE OLIVEIRA AGUIAR, valor 

da causa em 15/03/2013 – R$-4.704,37, que corresponde ao valor do 

débito com os acréscimos legais e honorários. Para que no prazo de 5 

dias, pague a dívida acima citada representada pela CDA nº-20127772, 

nos termos do artigo 8º da referida lei. Requer, caso não seja efetuado o 

pagamento devido, seja procedida a penhora de tantos bens quantos 

bastem para garantir a presente execução, intimando-se desta o 

executado e, se form o caso, respectivos cônjuges, a fim de garantir o 

pagamento do débito, na eventualidade da penhora recair sobre os bens 

imóveis, ficando desde já requerida. Requerer, ainda, seja o executado 

intimado da penhora para, querendo, interpor embargos no prazo legal, 

prosseguindo-se a ação até satisfação do débito. Dá-se a causa o valor 

da pressente certidão com os acréscimos legais. Termos em que pede 

deferimento. Cuiabá-MT, 15/03/2013. (a) Dr. Romes Júlio Tomaz – 

Procurador do Estado”

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(a, s) o(a, s) executado(a, s) de 

que, aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos. E para que chegue ao conhecimento de todos e 

no futuro ninguém possa alegar ignorância, mandou o MM. Juiz que 

expedisse o presente edital que lido e achado vai devidamente datado e 

assinado. Nada mais, aos 31/07/2018. Eu................(Odenil Moreira dos 

Santos – MD. Técnico Judiciário), o digitei. Eu................(Victor Coimbra de 

Souza – MD. Gestor Judiciário), o conferi e subscrevi.

 Victor Coimbra de Souza

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 59623 Nr: 3131-82.2014.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OMNI S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ROBERTO BERNARDI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Quagliotti Salamone - 

OAB:103.587 - SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc....Posto isto, defiro a penhora online no valor de R$ 165.936,90 

(cento e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e seis reais e noventa 

centavos) nas contas da parte executada: CARLOS ROBERTO BERNARDI, 

CPF nº 464.200.370-34....Quanto ao pedido de consulta sistêmica via 

RENAJUD, este é um sistema online de restrição judicial de veículos criado 

pelo Conselho Nacional de Justiça (CNJ), interligando o Judiciário ao 

Departamento Nacional de Trânsito (DENATRAN)......Portanto, determino a 

intimação da exequente para manifestar-se, no prazo de 15 (quinze) dias, 
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indicando bens passíveis de penhora em nome dos executados, bem 

como indicar veículos que possam ser restringidos via sistema RENAJUD, 

uma vez que é incumbência do exequente fazer as pesquisas 

necessárias junto ao DETRAN. De outra banda, não demonstrado nos 

autos o exaurimento das diligências extrajudiciais possíveis à exequente 

para a localização dos bens passíveis de penhora em nome do executado, 

ante ao caráter excepcional das diligências judiciais, mormente porque 

houve penhora de um imóvel em nome do executado, não tendo o 

exequente se manifestado acerca da certidão do SR. Meirinho, de igual 

modo indefiro o pedido da exequente de diligência via sistema 

INFOJUD.Ainda, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema 

BACENJUD, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da 

Súmula 417 do STJ, intime-se a parte exequente para que forneça os 

documentos requeridos pelo oficial de justiça, à Ref. 105, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de suspensão do feito.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e 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.: 61692 Nr: 4018-66.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUSTINHA RODRIGUES RANGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Agustinha Rodrigues 

Rangel em face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61730 Nr: 4040-27.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANILDA MARIA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Ivanilda Maria da 

Costa em face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 

qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 61010 Nr: 3720-74.2014.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PEDRO NEPOMUCENO ALVES FILHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Vistos e examinados.

Trata-se de cumprimento de sentença requerido por Pedro Nepomuceno 

Alves Filho em face do Município de Jaciara, devidamente qualificados.

O processo teve seu regular trâmite, com os demais atos correlatos ao 

procedimento eleito.

Entretanto, adveio minuta de acordo perante o CEJUSC com assinatura 

conjunta de todos os envolvidos - partes e procuradores constituídos – 

onde requerem a homologação da transação.

Vieram os autos conclusos.

É o que merece registro.

DECIDO.

Embora a conciliação seja o objetivo a ser perseguido pelo Poder Judiciário 

e possa ocorrer a qualquer momento, o (a) magistrado(a) não deve ser 

compelido(a) a homologar acordo, pois o ato depende de requisitos de 

validade do negócio jurídico.

De fato, é facultado ao magistrado recusar a homologação, devendo, 

contudo, explicar os motivos da recusa, baseados em razões objetivas e 

de pronta verificação.

No presente caso, os termos do acordo assinados pelas partes 

envolvidas na lide e advogados constituídos não se revelam eivados de 
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qualquer vício ou questão que inviabilize a homologação da transação por 

meio da chancela judicial.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no art. 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO 

por sentença o acordo entabulado entre as partes.

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução do mérito.

Publique-se. Intimem-se.

Diante da renúncia do prazo recursal, certifique-se o trânsito em julgado e 

arquivem-se os autos com as devidas baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

Jaciara/MT, 03 de agosto de 2018.

Laura Dorilêo Cândido

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99175 Nr: 5726-49.2017.811.0010

 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: IRINEU GUIMARÃES BARBOSA, CLEIDE SOARES DA 

CRUZ BARBOSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso - Distribuidora de 

Energia S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTONI DARI NITSCHE - 

OAB:12402, EMILLY SILVA DE CARVALHO - OAB:22.883-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Certifico e dou fé, que o Recurso de Apelação retro foi interposto no 

prazo legal.

Desta forma, nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 

56/2007-CGJ, artigo 1º, item 7.2.1, impulsiono os presentes autos, com a 

finalidade de intimar a parte contrária, para no prazo legal, apresentar 

contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 49002 Nr: 710-90.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORTE BRASIL TRANSMISSORA DE ENERGIA S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTÔNIO OLTRAMARI GOTARDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Vinicius Silva Goraib - 

OAB:158.029 - SP, RICARDO MARTINEZ - OAB:149028

 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.: 61821 Nr: 4084-46.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DIOMAR FERREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA FERREIRA BIHAIN, HÉLIO ANTÔNIO 

FLORIANO, JOÃO CARLOS BIHAIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA - OAB:

 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.: 73456 Nr: 12991-73.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARLETE DIAS DOS SANTOS SIQUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fundamento no que dispõe o Art. 487, I, do NCPC, 

resolvo o mérito do pedido e JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na 

inicial pelo que CONDENO a autarquia ré a conceder o benefício 

previdenciário de aposentadoria por invalidez, que se dará a partir do 

laudo pericial (18/04/2016).Observe-se que os valores deverão ser 

atualizados monetariamente e com juros de mora desde a data em que 

seria devido cada pagamento. Ainda, as condenações impostas à 

Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do 

INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao período 

posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 

8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1º, §1º e Lei Estadual n° 7.603/2001. Condeno o 

INSS ao pagamento de honorários advocatícios do advogado da parte ex 

adversa 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).Embora tenha sido proferida contra a Fazenda Pública, melhor 

analisando o caderno processual e o teor deste “decisum”, esta sentença 

não se submete ao reexame necessário, nos termos do inciso I, do §3º, do 

art. 496, do CPC.Publique-se. Intime-se.Transitada em julgado, após 

cumpridas as formalidades de praxe, arquivem-se os autos com a devida 

baixa.Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de 

estilo.Jaciara/MT, 03 de agosto de 2018.Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 99334 Nr: 5789-74.2017.811.0010

 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: SLDJS, RRDJS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5.947-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal - 

OAB:00000

 Ante o exposto JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com 

fulcro no art. 487, I, do Código de Processo Civil, para determinar a 

implantação do benefício previdenciário de auxílio reclusão, devido desde 

a data do requerimento administrativo (DIB em 21/06/2017).CONDENO ao 

pagamento das parcelas pretéritas devidas desde o requerimento 

administrativo e a data da presente sentença, atentando-se que na Ref. 04 

foi deferida a tutela de urgência para implantação do benefício. Os juros 

de mora incidem a partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 

204 do Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações 

relativas a benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”) 

no percentual de 1% ao mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a 

partir de quando os juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou 

com outro índice de juros remuneratórios da caderneta de poupança que 

eventualmente venha ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 

11.04.2011), acrescido de correição monetária.Ainda, as condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na 

Lei 8.213/91. Quanto aos juros de mora, incidem segundo a remuneração 

oficial da caderneta de poupança (art. 1º - F da Lei 9.494/97, com redação 

dada pela Lei 11.960/2009)(Tema 905 dos recursos repetitivos – Recurso 

Especial n.º 149.514.6/MG). Sem custas à vista da isenção determinada 

pela Lei n° 9.289/96, art. 1, § 1º e Lei Estadual n° 7.603/2001.Fixo os 
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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)...Publique-se. Intimem-se.Transitada em julgado, 

arquive-se.Às providências.Jaciara - MT, 03 de agosto de 2018.Laura 

Dorilêo CândidoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 73660 Nr: 53-12.2016.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUSSI & RUSSI LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEFERSON ALEX SALVIATO - 

OAB:236655SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GUSTAVO EMANUEL PAIM - 

OAB:14.606 OAB/MT, JULIO TARDIN - OAB:4479, Sebastião Monteiro 

da Costa Junior - OAB:7187 OAB/MT

 Vistos etc.

Diante do termo juntado à ref. retro, intime-se o Adminstrador Judicial para 

manifestação, no prazo de 10 (dez) dias.

Após, conclusos para análise.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

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.: 110641 Nr: 1487-65.2018.811.0010

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JARDEL RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIME JESUS DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOILVIS KLEM RAMOS - 

OAB:13100

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO MARQUES DE 

ABREU - OAB:11683

 Posto isso, INDEFIRO o benefício da Justiça gratuita.Intime-se a 

requerente para, no prazo de 15 (quinze) dias, recolha as custas iniciais, 

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.Cumpra-se, expedindo o necessário.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.: 53196 Nr: 1752-43.2013.811.0010

 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: Laura Custódia de Brito

 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:

 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 nos autos, impulsionando 

o feito e requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Laura Dorilêo Cândido

 Cod. Proc.: 102619 Nr: 7437-89.2017.811.0010

 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: TEREZINHA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANI BIANCHI - OAB:6641

 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, 

impulsionando o feito e requerendo o que entender de direito.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001307-32.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - SC0008927A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVA PUBLICIDADE LTDA - ME (RÉU)

FLAVIA ESTEVO GOMES (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001307-32.2018.8.11.0010. AUTOR: 

BANCO DO BRASIL S.A RÉU: VIVA PUBLICIDADE LTDA - ME, FLAVIA 

ESTEVO GOMES Vistos etc. Inicialmente, defiro o pedido da parte autora, 

concedendo o prazo de 10 (dez) dias para que proceda ao recolhimento 

da diligência do Sr. Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

citação (ID 14566230). Ainda, considerando o deferimento retro e a 

impossibilidade de ciência à parte demandada em tempo hábil, determino a 

remessa dos autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflito e Cidadania 

– CEJUSC - desta Comarca, para que seja redesignada a sessão de 

tentativa de conciliação agendada para o dia 09/08/2018, às 15h00min. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Jaciara/MT, 06 de agosto de 2018. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000739-16.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO)

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - MT0010469A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (RÉU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA SENTENÇA Processo: 1000739-16.2018.8.11.0010. AUTOR: 

ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA RÉU: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Vistos 

etc. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA C/C TUTELA 

ANTECIPADA proposta por ELIZABETE OLIVEIRA DE LIMA em face do 

MUNICÍPIO DE JACIARA – MT, partes devidamente qualificadas nos autos. 

Com a inicial vieram documentos. Inicialmente determinou-se a intimação da 

requerente para emendar a inicial com a comprovação de sua 

hipossuficiência, bem como, para retificar a qualificação da parte ré, em 

se tratando a parte autora de servidora do Estado de Mato Grosso (ID 

12899533). Posteriormente, a autora requereu a desistência da ação. 

Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Diante 

do pedido de desistência formulado pela requerente e da ausência de 

citação da parte requerida, a extinção do processo é medida que se 

impõe. Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta e sem maiores 

delongas, homologo a desistência da ação e, por consequência julgo o 

processo sem resolução do mérito, com fulcro no artigo 485, VIII, do 

Código de Processo Civil, e ainda, após o trânsito em julgado, determino 
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arquivamento do presente feito, com as devidas anotações, 

comunicações e baixas necessárias no cartório distribuidor. Custas 

remanescentes, se houver, pela parte requerente. Sem honorários 

advocatícios, vez que a parte requerida não ingressou na lide. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 06 de agosto de 2018. 

Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000748-75.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RODOBARROS TRANSPORTES LTDA - ME (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON HUGO RODRIGO SILVA OAB - PR72415 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (RÉU)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1000748-75.2018.8.11.0010. AUTOR: 

RODOBARROS TRANSPORTES LTDA - ME RÉU: BANCO DO BRASIL SA 

VISTOS ETC, Defiro o pedido formulador pelo autor (ID 14273286). 

Concedo o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento da decisão 

anterior. Decorrido o prazo, intime-se o autor para dar prosseguimento no 

feito, sob pena de extinção e arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. 

Jaciara-MT, 06 de agosto de 2018. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 66541 Nr: 1656-57.2015.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Nila Adolfo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLA DENILSE RHEINHEIMER - 

OAB:12123

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte executado manifestou-se no prazo legal 

nas refs. 59. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao exequente, 

para no prazo legal, manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 90129 Nr: 1440-28.2017.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMRDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VICTOR JORGE MATOS - 

OAB:13066

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada da carta 

precatória de ref. 82 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 64837 Nr: 1080-64.2015.811.0010

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MSdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EBDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a parte requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 102607 Nr: 7436-07.2017.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRADESCO ADMINISTRADORA CONSÓRCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTON DIAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada de ref. 22 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 59175 Nr: 2892-78.2014.811.0010

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO RODOBENS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS ANDERSON JIMENEZ LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11340-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da carta devolvida de ref. 

59 e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 79535 Nr: 1976-73.2016.811.0010

 AÇÃO: Exibição->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOIANI INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA - 

ME, ELISETE MARIA GIACOBBO BOIANI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A - AGÊNCIA DOM 

BOSCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 

OAB:8878-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada de ref. 20 e 

requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 85636 Nr: 4964-67.2016.811.0010

 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: ALICE CRISPIM GUIMARÃES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 71449 Nr: 12349-03.2015.811.0010

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: REGINALDO ALEXANDRE PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE SÃO PEDRO DA CIPA MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUANA LIPORACE PIRES DA 

SILVA - OAB:12223/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação das partes, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89492 Nr: 1114-68.2017.811.0010

 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): IZADORA DA CUNHA ME, IZADORA DA 

CUNHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO ALVES MARCAL - 

OAB:13311

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca das correspondências 

devolvidas ref. 24/26 e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 63274 Nr: 586-05.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: THAÍS ALTHEMEYER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação das partes, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 86907 Nr: 5569-13.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: HSBC BANK BRASIL S/A- BANCO MÚLTIPLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIFÓS RAÇÕES LTDA EPP, MANOEL 

FERNANDO TEIXEIRA DE AZEVEDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA COSTA PEREIRA - 

OAB:17498, RENATO CHAGAS CORRÊA DA COSTA - OAB:8.184-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se no autos e requerer o que de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 83337 Nr: 3836-12.2016.811.0010

 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: ESTEVINA DA SILVA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao advogado do requerente 

via DJE, para no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se acerca dos 

laudos de 39 e 49. Certifico ainda que, posteriormente os autos serão 

encaminhados ao requerido, para também manifestar-se, impulsiono os 

presentes autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 53393 Nr: 1945-58.2013.811.0010

 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: MARCIA LUDWINSKI FELIPE

 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:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno a requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1000,00 (mil reais), com fulcro no artigo 85 

§8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça à autora, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em 

julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na distribuição.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 02 de agosto de 

2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 109758 Nr: 1062-38.2018.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CELINO GOMES DA MOTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDER PARMIGIANI - 

OAB:18912/MT, DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a manifestação do requerido nas refs. 21 foi 

protocolada no prazo legal. Certifico ainda que, faço expedir intimação ao 

requerente, para no prazo legal, manifestar-se acerca da petição de ref. 

21 e do laudo pericial de ref. 17 e requerer o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75672 Nr: 696-67.2016.811.0010

 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: JOSÉ CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREV-JACI FUNDO MUNICIPAL DE PREV. 

SOCIAL DOS SERV. DE JACIARA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255 - MT, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - 

OAB:20111-B, Lidiane Fátima Gomes Moreira - OAB:15.784 - MT, 

Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10.350

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação das partes, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestarem-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requererem o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89280 Nr: 1015-98.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MARLI DA SILVA MACHADO - ME, MARIA MARLI 

DA SILVA MACHADO, SANDRA REGINA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRATO FINO COMERCIO DE REFEICOES LTDA - 

EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO DALL AGNOL FINATO 

- OAB:10084/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, a parte executada devidamente citada e intimada 

(ref. 32 e 35), não se manifestou nos autos. Certifico ainda que, faço 
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expedir intimação a requerente, para no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 88054 Nr: 392-34.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL GAZIN 

LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ HENRIQUE AQUINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO KAWASAKI - 

OAB:15.729/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROBERTO ROMÃO - 

OAB:209.551/SP

 certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao exequente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da correspondência 

devolvida e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82132 Nr: 3245-50.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVB, RDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº. 3245-50.2016.811.0010

Código: 82132

Embargante(s): Lavínia Vitoria Barleta, rep. Por sua genitora Rosimeire dos 

Santos Teixeira.

Embargado: Município de Jaciara-MT.

VISTOS ETC,

 Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Lavínia Vitoria Barleta, 

representada por sua genitora Rosimeire dos Santos Teixeira contra a 

sentença de ref.14 que julgou extinto o feito sem resolução de mérito em 

decorrência de haver litispendência.

Aduz, em apertada síntese, que o houve contradição no referido decisum, 

pois alega não haver litispendência entre a ação ora proposta e a Ação 

Civil Pública sob o código 79616.

Devidamente citado, o embargado quedou-se inerte, conforme certidão de 

ref.30.

É o necessário.

Decido.

 Não há nos autos a configuração de quaisquer dos requisitos intrínsecos 

específicos dos embargos de declaração expressos no art. 1.022, incisos 

I e II, do CPC, verbis:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para:

I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o 

juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos 

repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso 

sob julgamento;

II - incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1o.”.

Na espécie, a irresignação da Embargante em face do conteúdo da 

decisão deve ser expressa por meio do recurso cabível, nos termos do 

art. 1.009 e seguintes do CPC.

Deste modo, concluo que a embargante pretende, por via transversa, 

obter o reexame de ponto contido na decisão por meio de embargos de 

declaração em lugar do recurso processual específico previsto na 

legislação de regência.

É consabido que os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, 

nem mesmo para renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sob 

pena, inclusive, de subtrair do órgão de superior instância a competência 

funcional para a reanálise da decisão judicial proferida.

A propósito:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – 

ENTENDIMENTO DIVERSO DO PRETENDIDO PELA PARTE – CARÁTER 

INFRINGENTE – Devem ser rejeitados os embargos que tão-só objetivam 

nova discussão da controvérsia, com o propósito de imprimir caráter 

modificativo ao recurso, se ausente qualquer das hipóteses elencadas no 

artigo 535 do Código de Processo Civil. Embargos rejeitados.” (STJ – 

EDRESP 330005 – SP – 3ª T. – Rel. Min. Castro Filho – DJU 23.09.2002).

Pelo exposto, NEGO PROVIMENTO aos embargos de declaração 

interpostos pela Embargante à ref.18.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara-MT, 21 de fevereiro de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82264 Nr: 3361-56.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JACIARA-MT, PREFEITO 

MUNICIPAL DE JACIARA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo 3361-56.2017.811.0010

Código 82264

VISTOS ETC,

Considerando a convocação deste magistrado para o curso de formação 

continuada com o tema “Infância e Adolescência” na Escola Superior da 

Magistratura – ESMAGIS, em Cuiabá, nos dias 04 e 05 de setembro, 

REDESIGNO a presente audiência para o dia 20 de setembro de 2017 às 

13h30min.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Jaciara–MT, 29 de agosto de 2017.

 Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 75672 Nr: 696-67.2016.811.0010

 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: JOSÉ CAETANO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PREV-JACI FUNDO MUNICIPAL DE PREV. 

SOCIAL DOS SERV. DE JACIARA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NICIA DA ROSA HAAS - 

OAB:5947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS RAIMUNDO ESTEVES 

- OAB:7.255 - MT, HERMES TESEU BISPO FREIRE JÚNIOR - 

OAB:20111-B, Lidiane Fátima Gomes Moreira - OAB:15.784 - MT, 

Ruth Cardoso Ribeiro dos Santos - OAB:10.350

 Diante de todo o exposto, sendo o requerente servidor aposentado pelo 

Município de Jaciara, tendo como fonte pagadora o Fundo Municipal de 

Previdência Social dos Servidores Públicos de Jaciara, com fulcro no 

artigo 487, I do NCPC, JULGO PROCEDENTES os pedidos da inicial para 

condenar o requerido ao pagamento das diferenças resultantes da 

conversão de cruzeiro real para URV, ocorrida no mês de março de 1994, 

no percentual de até 11,98% (onze inteiros e noventa e oito décimos por 

cento), referente aos 05 (cinco) anos anteriores ao ajuizamento da ação, 

a ser apurado em liquidação da sentença por arbitramento, que deverá 

incidir sobre todas as parcelas percebidas pela parte autora no período 

mencionado na presente ação, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, bem como incorporar definitivamente 

nos vencimentos da requerente referido percentual.Em relação às 

diferenças apuradas deverá incidir correção monetária, pelo INPC, desde 

o vencimento de cada parcela, e juros de mora de 6% ao ano a partir da 

citação, aplicando-se, a partir de 30.06.09, as disposições da Lei nº. 

11.960/09 para a correção monetária, uma vez que enquanto não houver 

a modulação dos efeitos da decisão proferida na ADI 4.357, deverá ser 
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aplicada tal regramento. Sem custas por ser a parte requerida isenta de 

acordo com item 2.14.5 da CNGC, e artigo 4.º, parágrafo único, do 

Provimento 27/04-CM.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 82132 Nr: 3245-50.2016.811.0010

 AÇÃO: Procedimento ordinário->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LVB, RDST

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DELCIO BARBOSA SILVA - 

OAB:14364

 Processo nº 3245-50.2016.811.0010

Código 82132

VISTOS ETC,

Lavínia Vitoria Barleta, representada por sua genitora Rosimeire dos 

Santos Teixeira, propôs Ação de Obrigação de Fazer Obrigação de Fazer 

Cumulada com Pedido de Tutela de Urgência”, em face do Município de 

Jaciara/MT, almejando, em síntese, a concessão da liminar para determinar 

que o requerido matricule a menor em uma das unidades de creche do 

município, ao fundamento de previsão constitucional e infraconstitucional 

desse direito, nos termos da inicial.

Recebida a inicial, determinou-se a notificação do município requerido para 

manifestação no prazo de 48 horas (ref. 4).

O requerido manifestou-se, requerendo a extinção do feito em decorrência 

de litispendência, ante o ajuizamento da Ação Civil Pública sob o código 

79616, em trâmite neste juízo.

É o relato necessário.

Decido.

Compulsando os autos observo que o objeto da ação, ou seja, a anuência 

de vaga em creche para o menor em tela já foi discutida na Ação Civil 

Pública de nº 2003-56.2016.811.0010, código 79616, com sentença 

proferida por este juízo.

Portanto, considerando a igualdade de partes, pedido e causa de pedir 

entre as ações, bem como a amplitude do pedido da ação proposta pelo 

Parquet em relação ao presente feito, o deferimento do pedido da parte 

requerida para extinção do feito é medida que impõe à espécie.

Assim sendo, imperioso a extinção do feito em razão de litispendência, o 

que faço com fundamento no art. 485, inciso V, do Novo Código de 

Processo Civil, verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

 V – reconhecer a existência de perempção, de litispendência ou de coisa 

julgada.”

Ante o exposto, com fundamento no art. 485, inciso V, do Novo Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO.

Sem custas.

Arquive-se com baixa na distribuição.

Registre-se.

 Publique-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 01 de fevereiro de 2017.

Valter Fabrício Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 111670 Nr: 1963-06.2018.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERDS, GSDC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido de gratuidade da justiça.Cite-se o 

executado, no endereço constante na exordial para, em 03 (três) dias, 

pagar os alimentos devidos, justificar que já o fez ou a impossibilidade de 

efetuar o pagamento, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil pelo 

prazo de 01 (um) a 03 (três) meses, na forma do art. 528, § 3º e seguintes 

do NCPC. Saliento, por oportuno, que as prestações alimentícias vencidas 

durante o trâmite da execução deverão ser incluídas no saldo devedor 

para quitação [Súmula n.º 309 do STJ; STJ, REsp n.º 57.127, 4.ª Turma, 

Rel.: Min. Jorge Scartezzini, j. em 19/05/2005, DJ de 27/06/2005; REsp n.º 

505.173, 3.ª Turma, Rel.: Min. Carlos Alberto Menezes Direito, j. em 

25/05/2004, DJ de 02/08/2004].Escoado o prazo, intime-se a parte 

exequen te  pa ra  n o  p r a z o  d e  0 5  ( c i n c o )  d i a s  s e 

manifestar.Intime-se.Cumpra-se.Jaciara-MT, 02 de agosto de 2017.Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 89048 Nr: 883-41.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADS, EVDSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO 

- OAB:22657-O/MT, MAURO BOSCO CABRAL - OAB:8878-B/MT

 Processo n.º 883-41.2017.811.0010

Código 89048

VISTOS ETC.,

Emilly Vitória da Silva Arando, representada por sua genitora Thais 

Aparecida da Silva, ajuizou “Execução de Alimentos” em face de Marcelo 

Henrique Arando, objetivando receber os alimentos acordados nos autos 

de Cód. 48263.

Em petição de ref. 44, o réu informou que houve o pagamento integral do 

débito, requerendo assim, o imediato cancelamento/suspensão do 

mandado de Prisão Civil.

Disponibilizados os autos à Defensoria Pública, esta informou que não 

obteve êxito em ter contato com a requerente, a fim de obter informações 

necessárias para o prosseguimento do feito.

 É o relatório.

 Decido.

Considerando o pagamento da pensão alimentícia ora executada, tenho 

que o presente feito alcançou o seu objetivo, consoante a regra do art. 

924, inciso II, do Novo Código de Processo Civil, verbis:

 “Art. 924. Extingue-se a execução quando:

 (...)

II – a obrigação for satisfeita:”

 “Art. 925. A extinção só produz efeito quando declarada por sentença.”

Diante do exposto, JULGO EXTINTO o presente feito, com resolução do 

mérito, nos termos dos artigos 924, inciso II e 925, ambos do Novo Código 

de Processo Civil.

Custas, se houver, pela exequente.

Recolham-se eventuais mandados de prisão expedidos em desfavor do 

executado.

Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se com baixa na 

distribuição.

Publique-se.

 Registre-se.

 Intimem-se.

 Cumpra-se.

Jaciara-MT, 03 de agosto de 2018.

Valter Fabricio Simioni da Silva

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 48640 Nr: 313-31.2012.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GVSB, Maria Socorro Satilio

 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:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor 
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de Gabriel Vitor Satilio Borges no valor do salário-benefício de acordo com 

a Lei 8742/93, a partir da citação válida da autarquia ré – 10/05/2012.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Quanto às 

prestações vencidas, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em conformidade com os 

preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997.Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (mil reais), tendo em vista o disposto no artigo 85, § 8º do Novo 

Código de Processo Civil. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o 

valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 1.000 

(mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 02 de agosto de 

2018.Valter Fabricio Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 52114 Nr: 685-43.2013.811.0010

 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: MARCIO BARTH DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO AUXÍLIO DOENÇA razão 

pela qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS 

ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Marcio 

Barth dos Santos, no valor do salário-benefício nos termos do art. 61 da 

Lei n° 8.213/91, a contar da cessão do benefício (28/02/2013) até 

cessarem as lesões/enfermidades que acometem o segurado, observado 

os pagamentos efetuados a título de antecipação de tutela.Ratifico a 

liminar de fls. 50/52.Por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM JULGAMENTO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (um mil reais), tendo em vista o disposto no artigo 85, § 8º do 

Código de Processo Civil. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o 

valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 1.000 

(mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. 

Registre-seIntimem-se Cumpra-se.Jaciara-MT, 03 de agosto de 2018. 

Valter Fabrício Simioni da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 26805 Nr: 280-46.2009.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVANDRO DOURADO PESCADA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial 

e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM JULGAMENTO 

DE MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Condeno o requerente ao pagamento das custas judiciais e honorários 

advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), com fulcro no artigo 

85 §8º do Código de Processo Civil, ficando, contudo, suspensa a 

exigibilidade da verba honorária, face à concessão da gratuidade da 

justiça ao autor, na forma do art. 98, §3°, do mesmo Codex.Transitada em 

ju lgado,  ce r t i f i que -se .Após ,  a rqu ive -se  com ba ixa  na 

distribuição.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.Jaciara/MT, 

03 de agosto de 2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 56614 Nr: 986-53.2014.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALMIR NERIS FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ESTELA MARIS PIVETTA - 

OAB:6722/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE AUXÍLIO ACIDENTE, 

razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento do referido benefício previdenciário em favor de Valmir Neris 

Ferreira no valor do salário-benefício de acordo com o art. 86, §1°, da Lei 

8.213/93, a contar de 31/03/2009.Por consequência, JULGO EXTINTO O 

FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil.Quanto às prestações vencidas, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997.Isento a autarquia requerida do 

pagamento das custas judiciais, em razão do comando normativo 

consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei 

nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei Estadual nº 

7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de honorários 

advocatícios sucumbências, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), tendo em 

vista o disposto no artigo 85, § 8º do Novo Código de Processo Civil. Não 

havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, posto que o valor da condenação ou o 

proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) salários mínimos, 

afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, de 

acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código de Processo Civil, 

com redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 03 de agosto de 2018.Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 35172 Nr: 2709-49.2010.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA JOSÉ FELIX DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos 

formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE PRESTAÇÃO 

CONTINUADA, razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro 

Social - INSS ao pagamento do referido benefício previdenciário em favor 

de Maria José Felix da Silva no valor do salário-benefício de acordo com a 

Lei 8742/93, a partir da data da incapacidade apontada na perícia médica 

judicial – 01/01/2010.Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Quanto às prestações vencidas, serão devidos: correção 

monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices 

legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, em 

conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que alterou o art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997.Isento a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, 

§1º da Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 

3º, inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 
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1.000,00 (mil reais), tendo em vista o disposto no artigo 85, § 8º do Novo 

Código de Processo Civil. Não havendo recurso voluntário, certifique-se o 

trânsito em julgado da sentença, arquivando-se os autos, posto que o 

valor da condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 1.000 

(mil) salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo 

grau de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Novo Código 

de Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015.Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 02 de agosto de 

2018.Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 67839 Nr: 2163-18.2015.811.0010

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANIA FERREIRA DE FRANÇA MORAIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELVIS GALVÃO MACHADO - 

OAB:18167

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação a requerente, para no prazo 

de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca do retorno dos autos da 2ª 

Instância e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 84148 Nr: 4232-86.2016.811.0010

 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: ADEVANIR MARCOS RODRIGUES DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILBERTO RUFINO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - OAB:3187

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação ao requerente, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se acerca da juntada da carta 

precatória (ref. 17) e requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 78233 Nr: 1554-98.2016.811.0010

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEME & PEREIRA ME, ADMILSON LEME DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): USINA JACIARA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDNO DAMASCENA DE FARIAS - 

OAB:11134/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELMO GUERRA FILHO - 

OAB:23474, MILTON LAURO SCHMIDT - OAB:OAB/MS-11612

 Certifico e dou fé que, faço expedir intimação à recuperanda, para no 

prazo de 10 (dez) dias, manifestar-se nos autos (ref. 20) impulsiono os 

presentes autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001773-26.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA EUNICE DE OLIVEIRA LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001773-26.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: 

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP EXECUTADO: MARIA 

EUNICE DE OLIVEIRA LIMA VISTOS ETC, Trata-se de Execução de título 

extrajudicial ajuizada JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA em face 

de MARIA EUNICE DE OLIVEIRA LIMA. Distribuído o feito, o sistema PJE 

acusa que o autor não recolheu as custas processuais e as guias de 

recolhimento também não se encontram anexas aos autos. Pelo exposto, 

intime-se a parte autora, para que EMENDE A INICIAL, bem como comprovE 

o recolhimento das custas de distribuição no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito, na forma do 

artigo 290 do Novo Código de Processo Civil. Não havendo manifestação 

no prazo retro, certifique-se. Após, conclusos para ulterior deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se. Jaciara-MT, 06 de agosto de 2018. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 104042 Nr: 8203-45.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEONARDO HENRIQUE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Vistos.

Analisando detidamente os autos, mormente os documentos que instruem 

a denúncia e a defesa preliminar apresentada por LEONARDO HENRIQUE 

DA SILVA, entendo que não restam configuradas, neste momento, as 

hipóteses de absolvição sumária previstas pelo artigo 397 do Código de 

Processo Penal.

Isto posto, não vislumbrando com segurança nenhuma das hipóteses 

contidas no dispositivo legal retro mencionado, deixo de absolver 

sumariamente os acusados, mantendo o recebimento da denúncia 

oferecida pelo Ministério Público.

 Por conseguinte, sendo cabível a propositura de suspensão condicional 

do processo, designo audiência para oferecimento de tal benefício para o 

dia de 09 de agosto de 2018, às 15h00min.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 107229 Nr: 9762-37.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVALDO MARCOS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAIRO JOÃO PASQUALOTTO - 

OAB:3.569-B/MT, MICHEL KAPPES - OAB:14185/MT

 Vistos.

Defiro o pedido formulado nos autos pelo Ministério Público.

Designo a audiência admonitória para o dia 08/08/2018, às 16h50min.

Intime-se o recuperando para comparecer a audiência designada 

acompanhado de advogado, caso informe não possuir condições 

financeiras para constituir advogado, nomeio, desde já, a Defensora 

Pública atuante nesta comarca, para representá-lo em juízo.

Intime-se a Defensora Pública.

Notifique-se o representante do Ministério Público.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 106657 Nr: 9404-72.2017.811.0010

 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): DINEY ALVES QUEIROZ, ANDRÉ JUSTINO 

SIMÕES, AMILTON GONÇALVES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARY DA COSTA CAMPOS - 

OAB:16944/B, DEFENSOR PÚBLICO - OAB:

 Certifico e dou fé que envio ao DJE para intimar o advogado da audiência 

designada na CP Of n.1610/2018 da Quinta Vara Criminal Roo/MT 

distribuída sob cód 676347 designada aud para o dia 22.08.2018 às 14:30. 

É o que me cumpre certificar.

 Intimação da Parte Requerida
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 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 100257 Nr: 6280-81.2017.811.0010

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES LIMA, POLLICARDO 

PEREIRA ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELO BERNARDINO DE 

MENDONÇA JUNIOR - OAB:16330, ISLEI RIBEIRO DE MORAIS - 

OAB:21825/0, WENDELL PEREIRA DE MELLO - OAB:23910/O

 Certifico e dou fé que envio ao DEJ para intimar os advogados do 

r.Despacho proferido pelo MM Juiz da 2ªVCrim Roo/MT na CP distribuída 

sob cód 676955 para Interrogatório dos denunciados, o qual designou a 

audiência para o dia 09/08/2018 às 14h30min. É o que me cumpre 

certificar.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001148-26.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

Giovani Bianchi (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO)

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (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 . 

1001148-26.2017.8.11.0010 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, 6 de agosto de 2018 ANA PAULA PAIXAO 

GERALDINO Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação 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)

 

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: 19/09/2018 Hora: 09:20 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. 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-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)

 

Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

55/2007-CGJ, impulsiono os presentes autos, com a finalidade de intimar a 

parte Promovente, através de seu i. patrono (a) Dr (.ª) Advogado: 

SUZANA SIQUEIRA LEAO OAB: MT24127/O Endereço: desconhecido 

(intimação virtual - e-mail), para comparecer a audiência de CONCILIAÇÃO 

no dia Tipo: Conciliação Sala: JACIARA - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 09:40 , devendo avisar ao (a) seu 

(a) cliente, cientificando que o não comparecimento à audiência designada 

e não sendo apresentada justificativa até inicio da audiência implicará na 

extinção do processo e arquivamento da reclamação, nos termos do art. 

51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação nas custas 

processuais. 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: 1001782-85.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JEISON ARAUJO MARIANO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001782-85.2018.8.11.0010. REQUERENTE: JEISON ARAUJO MARIANO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Atento ao poder geral de cautela, 

DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, 

IV do mesmo Código. Ocorre que o documento apresentado se encontra 

em nome de terceiro, diverso, ainda, do nome da genitora do reclamante. 

Assevera-se que a determinação tem suporte na Jurisprudência deste 

Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE 

CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA VOLUNTARIAMENTE 

PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM QUE RESIDE O AUTOR 

– EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR COMPROVANTE DE ENDEREÇO 

– INÉRCIA DA PARTE AUTORA – EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO 

DO MÉRITO À FALTA DE PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E 

REGULAR DO PROCESSO – POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO 

PERANTE JUÍZO SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE 

VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – 

ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS – CONDENAÇÃO À 

INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida sentença de 

extinção do feito sem resolução do mérito à falta de pressuposto de 

constituição válida e regular do processo quando a parte autora, intimada 

para emendar a inicial e apresentar comprovante de endereço na Comarca 

perante a qual ajuizou a demanda, afastando, assim, a suspeita de 

tentativa de violação ao princípio do juiz natural, permanece inerte. 2. O 

ajuizamento de ação perante Comarca diversa daquela onde reside a 

parte autora, com intuito de ser beneficiada por decisões de magistrado 

posteriormente aposentado compulsoriamente precisamente por admitir o 

processamento de ações bancárias ajuizadas por pessoas não 

residentes em sua Comarca de atuação caracteriza litigância de má-fé por 

alteração da verdade dos fatos, devendo a parte autora ser condenada 

às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% sobre o valor 

atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e indenização à parte 

contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a ser arbitrado pelo 

juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de extinção do feito 

sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser condenada aos ônus 

sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, estes que devem ser 

fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte por cento sobre o 
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valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo 

possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, ainda, 

conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 8º, do 

CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, Relator: 

DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, PRIMEIRA 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000417-93.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ANITA FERREIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/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 JACIARA DECISÃO Processo: 

1000417-93.2018.8.11.0010. REQUERENTE: ANITA FERREIRA DE ARAUJO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos e etc. Dispenso o relatório, 

nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de recurso de 

embargos de declaração oposto por ANITA FERREIRA DE ARAUJO contra 

sentença proferida no presente feito, que move em face de TELEFONICA 

BRASIL S.A. Em detida análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

mormente após a análise dos Embargos de Declaração apresentados pela 

parte autora no ID 13832202, entendo que as razões expostas nos 

embargos encontram guarida e outro caminho não há a não ser acolher os 

embargos de declaração, com efeitos infringentes. Isso porque, a teor do 

que dispõe o art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. Com razão a parte Embargante, pois em que pese o 

notório saber do douto julgador que proferiu a r. sentença fustigada, tenho 

que não houve o habitual acerto, haja vista a inocorrência de coisa 

julgada, vez que os pedidos e causa de pedir estampados no processo 

1001096-30.2017.8.11.0010, são distintos dos constantes no presente 

processo. Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, com 

fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, concedendo-lhes efeitos 

infringentes, para o fim de sanar a irregularidade e anular, declarando 

inexistente a sentença do ID 13603405. Por conseguinte, passo a proferir 

sentença analisando a controvérsia posta nesta lide em substituição à 

sentença do ID 13603405, nestes termos: 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 indenização de 

dano moral proposta por ANITA FERREIRA DE ARAUJO em desfavor de 

TELEFONICA BRASIL S.A. Relata a parte autora que é cliente da parte 

reclamada através da linha telefônica nº (66) 99624-6612, onde após o 

ajuizamento da ação tombada sob o n. 1001096-30.2017.8.11.0010, que 

visa obrigar a parte reclamada em reestabelecer os serviços telefônicos, 

fora surpreendida com a inscrição de seu nome junto aos órgãos de 

proteção ao crédito, requerendo ao final a declaração de inexistência de 

débitos e indenização de dano moral. Tutela de urgência indeferida. Em 

contestação alega a parte reclamada, em síntese, preliminar de interesse 

de agir, sob o fundamento de inexistência de lide entre as partes, 

afirmando no mérito que a inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é 

devida, haja vista tratar de débito contraído pela parte autora, bem como, 

que agiu em exercício regular do direito, uma vez que a parte autora não 

quitou a fatura, não havendo dever de indenizar, pugnando pela 

improcedência dos pedidos iniciais. É o breve relato. Decido. 

PRELIMINARES A carência de ação é o não preenchimento de todas as 

condições de ação pelo autor, ante a necessidade que a parte tem de 

ingressar em juízo para ter sua pretensão amparada. Desta feita, ao 

apontar possível falha na prestação de serviço pela empresa reclamada, 

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. 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 não conseguiu satisfatoriamente com a contestação inibir os 

fatos constitutivos do direito do autor trazido com a exordial e, nem provar 

o que afirmou com a defesa. Com efeito, o que se tem de relevante para o 

deslinde da controvérsia é saber se a parte autora realizou a contratação 

de novo serviço telefônico junto a reclamada, apto a originar o débito que 

culminou com a inscrição de seu nome nos órgãos de proteção ao crédito. 

No presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a existência de 

débito, bem como, tenha asseverado na peça de resistência a existência 

de contrato, de gravação e emissão de faturas, observa-se que esta não 

trouxe aos autos qualquer tipo de contrato ou documento, quiçá aqueles 

firmados pela parte autora, que comprovasse a realização de relação 

jurídica entre a partes, se descuidando de provar o alegado na peça 

defensiva, passando ao largo de comprovar a relação jurídica entre as 

partes e o débito discutido nos autos. Outrossim, em exame do conjunto 

fático probatório disponível nos autos, nota-se que foi juntado pela parte 

promovida, no corpo da peça de resistência, telas que aparentam ser de 

seu sistema, as quais inclusive estão ILEGÍVEIS, não podendo ao menos 

se inferir do que se tratam, bem como, não têm o condão probatório, pois 

ao que tudo indica se tratam de documentos apócrifos e produzidos 

unilateralmente, o qual repisa-se estão ILEGÍVEIS. Ademais, diversamente 

do alegado pela parte reclamada, a parte autora afirmou na inicial que 

jamais realizou a contratação dos serviços que originaram a inscrição de 

seus danos nos órgãos de proteção ao crédito, trazendo aos autos fatura 

emitida pela própria ré, onde demonstra que o seu plano telefônico possui 

o valor entre R$ 39,99 e R$ 50,83, não aqueles cobrados em valores três 

ou quatro vezes superiores. Assim, tenho que efetivamente houve falhas 

na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou 
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indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos 

restritivos de crédito. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). 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. 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 - declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda, com a consequente exclusão dos dados 

da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, sob pena de fixação 

de multa pelo descumprimento; 2 – determinar que a parte ré providencie a 

readequação dos valores cobrados nas faturas, a fim de que conste a 

cobrança referente ao plano contratado pela parte autora (“VIVO 

CONTROLE 1GB – 25 MIN”) ou SIMILAR, no caso de inexistência do 

referido plano, devendo comprovar sua efetivação nos autos; e 3 - 

condenar a parte reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) 

pelos danos morais sofridos pela parte reclamante, valor este que deverá 

ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE e juros 

legais de 1% (um por cento) ambos a partir do arbitramento desta 

sentença, conforme disposição da súmula 362 do STJ. Sem custas nem 

honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, ambos da Lei 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 

40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, arquive-se 

com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. Jaciara - 

MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000450-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL FRANCISCO PACHECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000450-83.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MANOEL FRANCISCO 

PACHECO EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro 

o pedido de cumprimento de sentença. 2 – 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. 3 – 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. 4 – 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. 5 – 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. 6 – 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. 7 – 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. 8 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000436-02.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINA DE MORAES RAITZ (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000436-02.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: SEVERINA DE MORAES RAITZ 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, ETC. 1 – Defiro o pedido 

de cumprimento de sentença. 2 – 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. 3 – 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. 4 – 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. 5 – Realizada a penhora, deverá ser certificado 
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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. 6 – 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. 7 – 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. 8 – Expeça-se o necessário. Cumpra-se. EDNEI FERREIRA DOS 

SANTOS JUIZ DE DIREITO

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000100-95.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NIUZA PEREIRA DE JESUS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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 JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000100-95.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: MARIA NIUZA PEREIRA DE 

JESUS EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000002-13.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT0019194A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000002-13.2018.8.11.0010. EXEQUENTE: JOANITA FERREIRA 

EXECUTADO: BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000804-45.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL RODRIGUES FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA BORGES SOUZA DA MATTA OAB - MT6582/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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 JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000804-45.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: LOURIVAL RODRIGUES 

FERREIRA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000287-40.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BELO DE LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS GUSTAVO LIMA FERNANDES OAB - MT0017620A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

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 JACIARA DESPACHO Processo: 

1000287-40.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: ARMANDO BELO DE LIMA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Observa-se que o depósito id. 

14400357 se refere à ação diversa. Certifique-se se o valor R$ 491,25 

resta depositado nos autos, pendente de liberação. Sendo a resposta 

negativa, intime-se a parte executada a depositar no prazo impreterível de 

cinco dias sob pena de penhora on line. Autorizo o levantamento do valor 

incontroverso, já depositado nos autos (R$ 3.113,98 - id. 13392630). Nos 

termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, intime-se a 

parte contrária sobre o levantamento de depósito judicial, a fim de que, 

caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. Não apresentada 

impugnação ou recurso, proceda ao levantamento dos valores vinculados 

aos autos mediante a expedição do competente Alvará Judicial. O alvará 

será expedido em nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este 

tenha procuração especial para tanto. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001023-58.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO ARAUJO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBIE BITENCOURT IANHES OAB - MT0005348S (ADVOGADO)

ANDREIA PINHEIRO OAB - MT0010946A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)
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CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001023-58.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RENATO ARAUJO DOS 

SANTOS EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. I. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõe o inc. II do art. 924 do 

CPC. II. Nos termos do Provimento n.º 68-CNJ., de 03 de maio de 2018, 

intime-se a parte contrária sobre o pedido de levantamento de depósito 

judicial, a fim de que, caso queira, manifeste-se no prazo de dois dias. III. 

Não apresentada impugnação ou recurso, autorizo que a parte postulante 

proceda ao levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a 

expedição do competente Alvará Judicial. IV. O alvará será expedido em 

nome do beneficiário ou seu advogado, desde que este tenha procuração 

especial para tanto. V. Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras 

realizadas nos autos. VI. Atente-se para adequada autuação e 

distribuição na fase de cumprimento de julgado. VII. Publique-se. 

Intimem-se. Após, com o trânsito em julgado, ao arquivo com as baixas e 

anotações de estilo. VIII. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010094-43.2009.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR DE OLIVEIRA MORAIS DA MATA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT0013241S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

8010094-43.2009.8.11.0010. EXEQUENTE: NADIR DE OLIVEIRA MORAIS 

DA MATA EXECUTADO: OI S.A Vistos, etc. Sejam devolvidos a parte 

executada os valores penhorados nos autos, conforme determinação – id. 

7920099. Rejeito a impugnação de id. 13074871, tendo em vista que o 

cálculo da parte executada, assim como aquele realizado anteriormente 

pela Contadoria (id. 4818529), não consideraram a incidência dos 

honorários advocatícios fixados na decisão id. 803518 (mov. 108 de 

29/09/2013). Correta a certidão expedida, nos termos do cálculo id. 

10531607. Intimem-se. Nada sendo requerido em cinco dias, arquive-se 

com as baixas e anotações devidas. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001736-96.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERSON MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT0003923A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1001736-96.2018.8.11.0010. REQUERENTE: VANDERSON MARCOS DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Atento ao poder geral de cautela, 

DETERMINO que a parte reclamante comprove sua residência por 

documento idôneo e atual, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção por indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC, ou, conforme o caso, ausência de pressupostos de 

constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo, art. 485, 

IV do mesmo Código. Assevera-se que a determinação tem suporte na 

Jurisprudência deste Tribunal. A exemplo: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DEMANDA AJUIZADA 

VOLUNTARIAMENTE PERANTE COMARCA DIVERSA DA COMARCA EM 

QUE RESIDE O AUTOR – EMENDA À INICIAL PARA APRESENTAR 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO – INÉRCIA DA PARTE AUTORA – 

EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO À FALTA DE 

PRESSUPOSTO DE CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E REGULAR DO PROCESSO – 

POSSIBILIDADE – AJUIZAMENTO DE AÇÃO PERANTE JUÍZO 

SABIDAMENTE INCOMPETENTE COM INTUITO DE VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO 

DO JUIZ NATURAL – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – ALTERAÇÃO DA VERDADE 

DOS FATOS – CONDENAÇÃO À INDENIZAÇÃO POR INDEVIDA LITIGÂNCIA 

– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS FIXADOS EM PATAMAR RAZOÁVEL – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida 

sentença de extinção do feito sem resolução do mérito à falta de 

pressuposto de constituição válida e regular do processo quando a parte 

autora, intimada para emendar a inicial e apresentar comprovante de 

endereço na Comarca perante a qual ajuizou a demanda, afastando, 

assim, a suspeita de tentativa de violação ao princípio do juiz natural, 

permanece inerte. 2. O ajuizamento de ação perante Comarca diversa 

daquela onde reside a parte autora, com intuito de ser beneficiada por 

decisões de magistrado posteriormente aposentado compulsoriamente 

precisamente por admitir o processamento de ações bancárias ajuizadas 

por pessoas não residentes em sua Comarca de atuação caracteriza 

litigância de má-fé por alteração da verdade dos fatos, devendo a parte 

autora ser condenada às sanções correspondentes (multa de 1% a 10% 

sobre o valor atualizado da causa – CPC/2015, arts. 80, II, e 81 – e 

indenização à parte contrária pelos prejuízos que esta sofreu, em valor a 

ser arbitrado pelo juiz – CPC/2015, arts. 80, II, e 81, §3º). 3. Nos casos de 

extinção do feito sem resolução do mérito, a parte autora deverá ser 

condenada aos ônus sucumbenciais, inclusive honorários advocatícios, 

estes que devem ser fixados “entre o mínimo de dez e o máximo de vinte 

por cento sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, 

não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa”, ou, 

ainda, conforme “apreciação equitativa”, nos termos do art. 85, §§ 2º, 6º e 

8º, do CPC/2015. (TJ-MT – APL: 00003157220128110051 156756/2016, 

Relator: DES. JOÃO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 18/04/2017, 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/04/2017). (destaque 

acrescentado). Consigne-se que a comprovação de residência em nome 

da parte é essencial nesta espécie de demanda, para fixação da 

competência territorial do juízo e para evitar qualquer tipo de fraude à 

prestação jurisdicional, a exemplo de violação ao princípio do Juiz Natural, 

salvaguardando-se ainda, por efeito, os interesses da própria parte. 

Outrossim, destaca-se que a medida é razoável e adequada ao que 

propõem os artigos 5º e 6º, ambos do CPC, além de fácil cumprimento, já 

que simples conta de água, energia, telefone ou contrato de aluguel são 

meios idôneos à comprovação, e, no caso de estarem em nome de 

terceiro, basta apresentá-las em conjunto com a respectiva certidão de 

casamento, contrato de aluguel, declaração de união estável com firma 

reconhecida em cartório ou documento semelhante de acordo com o caso, 

desde que bastante a comprovar o vínculo com a pessoa cujo nome 

consta no comprovante. DECORRIDO O PRAZO ASSINALADO, caso a 

parte reclamante JUSTIFIQUE a impossibilidade de conseguir o competente 

comprovante de residência, determino desde já que o Sr.(a) Oficial de 

justiça diligencie até o endereço mencionado nos autos para que seja 

certificado quanto a veracidade do endereço indicado. Não apresentada 

justificativa plausível ou quedando-se silente, tornem os autos conclusos 

para extinção. Tomem-se as demais providências de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001133-57.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

THALES PAIXAO NASCIMENTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (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 JACIARA DECISÃO Processo: 

1001133-57.2017.8.11.0010. REQUERENTE: THALES PAIXAO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos e etc, Dispenso 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de 

recurso de embargos de declaração oposto por THALES PAIXAO 

NASCIMENTO DE OLIVEIRA contra sentença proferida no presente feito, 

que move em face de VIVO S.A. Consoante ao embargo da parte 

reclamante, por discordar com a fundamentação declinada na sentença, 

com relação a aplicação dos efeitos da contumácia, pretende, pela via dos 

aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. Verifico que as 

razões do embargo revelam o inconformismo da parte com a sentença que 

o condenou ao pagamento das custas, ante a inequívoca contumácia da 
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parte reclamante. Apenas para aclaramento do ponto suscitado, a 

condenação em custas e honorários advocatícios advém do disposto na 

Lei dos Juizados dos Especiais em seu art. 51, parágrafo 2º e do 

Enunciado n. 28 do FONAJE, Não há o que aclarar ou colmatar no ato 

sentencial, o que fulmina o meio impugnativo ora manejado. Não é dado à 

parte buscar rediscutir o que já foi decidido na sentença, o que não se 

compadece com o recurso ora manejado, pois o Estado-juiz, ao declarar 

seu entendimento, fundando-o em alguma disposição legal, em algum 

elemento de prova que lhe passou convencimento, ou, ainda, em alguma 

corrente jurisprudencial, está, por conseguinte, afastando a incidência de 

qualquer outro dispositivo de lei, de qualquer outra circunstância 

probatória e também das eventuais outras posições jurisprudenciais que 

lhe parecerem incompatíveis. A jurisdição deve ser prestada na exata 

medida da causa de pedir e do pedido, cumprindo declinar a 

fundamentação mais apropriada ao caso concreto. Friso, uma vez mais, 

que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, contradição ou 

omissão, que são as hipóteses de cabimento dos aclaratórios. Cito: 

Ementa: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO 

RECURSO ESPECIAL. ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE 

ATIVIDADE EXECUTIVA - GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 

2.048-26/2000, QUE INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE 

ATIVIDADE JURÍDICA - GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE 

REEXAME. NÃO CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, 

pois o acórdão embargado não padece de vícios de omissão, contradição 

ou obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e 

precisa, estando bem delineados os motivos e fundamentos que a 

embasam. 2. Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da 

matéria que se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui 

instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento 

obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se 

impunha pela decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, 

consoante reza o art. 535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. 

(EDcl no REsp 1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, 

PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013) Logo, em 

relação ao embargo da parte autora mostra-se imperativo pela declaração 

de que o presente é manifestamente protelatório, porquanto, como dito 

acima, não objetiva aclarar ou a integrar o julgado, tendo em vista que o 

meio impugnativo ora manejado busca, tão só, modificar o entendimento 

declinado pelo Estado-juiz acerca da matéria ora impugnada, o que não se 

compadece com o recurso manejado. Assim, não vislumbro a existência 

dos alegados vícios na decisão proferida. Não concordando a parte 

Embargante com o julgado, o único remédio possível é a interposição do 

recurso previsto em Lei. Diante do exposto, NÃO acolho os embargos de 

declaração opostos. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação conforme 

o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. 

DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, a decisão da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 

Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010478-93.2015.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA PACHECO LEAL OAB - MT0003714A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CECATO VERA TREINAMENTOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO BOUVIE DE OLIVIERA OAB - MT16323 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010478-93.2015.8.11.0010. REQUERENTE: MARCIA FERNANDES 

CAVALCANTE DA CRUZ REQUERIDO: CECATO VERA TREINAMENTOS 

LTDA - ME Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, 

caput, da lei n. 9.099/95. DA REJEIÇÃO LIMINAR DOS EMBARGOS 

Trata-se de Embargos à Execução interposto por CECATO VERA 

TREINAMENTOS LTDA - ME no processo em que lhe move MARCIA 

FERNANDES CAVALCANTE DA CRUZ. Verifico que os Embargos devem 

ser rejeitados liminarmente, em vista da aplicação da regra do § 1º, do 

artigo 53, da Lei n.º 9.099/95, ou seja, de que somente serão opostos os 

Embargos à Execução com a efetivação da penhora, ou seja, se seguro o 

juízo ressalvado casos de fatos supervenientes. Analisando detidamente 

os autos, verifico do mandado de penhora e avaliação constante no ID 

10818615, que o valor do débito para pagamento é de R$ 14.257,67 

(quatorze mil, duzentos e cinquenta e sete reais e sessenta e sete 

centavos), conforme certificado pela contadoria do Juízo no ID 10641356. 

Entretanto, verificando o auto de penhora e avaliação no ID 10818615, 

tenho que o débito não foi garantido em sua integralidade, tendo em vista 

que os bens encontrados remontam o valor de apenas R$ 13.000,00 

(treze mil reais), não havendo notícias nos autos de sua complementação 

pela parte embargante. Ademais, se a penhora se mostrar insuficiente 

para garantir o Juízo, é ônus do devedor, depois de intimado da penhora, 

complementá-la no sentido de garantir o Juízo e, assim, preencher um dos 

pressupostos exigidos para a apresentação da impugnação. Assim, tenho 

que o juízo não se encontra garantido. Ainda, sobre o tema, o Enunciado 

n.º 117, do XXVI Fórum Nacional de Juizados Especiais, dispõe que “é 

obrigatória a segurança do Juízo pela penhora para apresentação de 

embargos à execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado 

Especial”. Nesse sentido também: “EMBARGOS À EXECUÇÃO. REJEIÇÃO 

LIMINAR. AUSÊNCIA DE PENHORA. PRESSUPOSTO PROCESSUAL 

ESPECÍFICO. ARTIGO 53, § 1º, DA LEI Nº 9.099/95. A penhora consiste em 

pressuposto processual específico para a oposição dos embargos, de 

modo que sua ausência autoriza a rejeição liminar do incidente, ficando 

ressalvada a possibilidade de o executado renovar a defesa, no caso de 

concretização do ato constritivo. RECURSO IMPROVIDO.” (Recurso Cível 

Nº 71002181493, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fernanda Carravetta Vilande, Julgado em 18/11/2009.) RECURSO 

INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AUSÊNCIA 

DE SEGURANÇA DO JUÍZO. PRESSUPOSTO INDISPENSÁVEL AO 

RECEBIMENTO DA IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. 

INCIDÊNCIA DO ART.475-J, § 1º DO CPC. Trata-se de recurso inominado 

interposto contra decisão que não recebeu a impugnação ao cumprimento 

de sentença, em razão da inexistência de garantia do juízo. Requisito do 

procedimento do Juizado Especial Cível, ante a dicção do art. 52, da Lei 

9.099/95, em combinação com o art. 475-J, § 1º, do CPC, que impõe a 

efetivação da penhora, como requisito essencial para oposição de 

impugnação à fase de cumprimento de título executivo judicial. Incidência 

do Enunciando nº 117 do FONAJE que obriga a segurança do Juízo pela 

penhora para apresentação de embargos à execução de título judicial ou 

extrajudicial perante o Juizado Especial. Assim, deve ser mantida a 

sentença recorrida por seus próprios fundamentos. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005420351, Primeira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 

02/09/2015) “ Portanto, ausente à penhora ou depósito de bens do 

embargante, aptos a garantia do Juízo, a REJEIÇÃO liminar dos embargos 

é medida que se impõe. Ante o exposto, REJEITO preliminarmente os 

Embargos apresentados, ante a ausência de garantia do Juízo, com fulcro 

no Enunciado 117 do FONAJE e art.53, §1º da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação da parte exequente. 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

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000671-03.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO RAEL SANTINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEANE MALHEIROS ALVIM OAB - MT0018564A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)
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Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca do retorno dos 

autos da Turma recursal, sob pena de arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001157-85.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

WANESSA YSAINA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

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 JACIARA DECISÃO Processo: 

1001157-85.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: WANESSA YSAINA FERREIRA 

DA SILVA EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. VISTOS. 1. 

HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o projeto 

de decisão elaborado pelo(a) Juiz(a) Leigo(a), na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. 2. Publique-se. Intimem-se. 3. Preclusa a via recursal, 

arquive-se com as baixas necessárias. 4. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Intimação 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)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, Iinformar seus dados bancários a fim de que os valores sejam 

liberados.

Intimação 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)

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, Iinformar seus dados bancários a fim de que os valores sejam 

liberados.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 28712 Nr: 1071-49.2008.811.0010

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LEILIANE GOULART DA COSTA REIS, Dinéia Araújo 

Chaves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ANDRÉ CESNIK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZETE MORALES BEZERRA - 

OAB:5.234-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCISCO DE CARVALHO - 

OAB:1792-A/MT

 Nos termos do Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação 

das Partes para no prazo de 05 dias manifestarem-se acerca da avaliação 

de fls 459/462.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000451-05.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA MOREIRA DE LIMA BORTOLINI OAB - MT15939/O-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000451-05.2017.8.11.0010. REQUERENTE: RONALDO JOSE DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA, ANHANGUERA 

EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Verifica-se que as partes foram 

intimadas para apresentar rol de testemunhas, conforme se observa no ID 

13528670. Destarte, o prazo legal já transcorreu, sem que as partes 

sequer apresentassem rol de testemunhas, o que claramente demonstra a 

preclusão e ausência de interesse na abertura de fase instrutória, 

notadamente quando este Julgador se filia a corrente da impossibilidade da 

"testemunha surpresa", que não é admitida no CPC e tampouco na Lei 

9.099/95. Ademais, verifico que a parte reclamada, em audiência de 

conciliação, dispensou a realização de prova oral, requerendo o 

julgamento antecipado da lide, conforme se infere da ata de audiência no 

ID 9881859. Dito isso, RECONHEÇO A PRECLUSÃO, determinando o 

CANCELAMENTO da audiência de instrução e julgamento designada para o 

dia 07.08.2018 às 15h (ID 13528670), dando por encerrada a fase 

instrutória, passando a proferir sentença. 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 indenização de 

dano moral proposta por RONALDO JOSE DE OLIVEIRA em desfavor de 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA. Relata a parte autora que fora 

ofertado pela parte reclamada o fornecimento de serviços de “pós 

graduação on line”, ao passo que a Preposta da reclamada lhe enviou, via 

e-mail, o boleto para efetivação da matrícula, a qual fora realizada e, 

ocorrendo o cancelamento da matrícula, também via e-mail. Assevera que 

teve seu nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito, pleiteando ao 

final a declaração de inexistência do débito e indenização por danos 

morais. Liminar indeferida. Em contestação alega a parte reclamada, em 

síntese, que inexiste conduta ilícita da parte ré, pugnando ao final pela 

improcedência da demanda. 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 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. 

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 
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seus argumentos alegados, na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque as assertivas 

são fatos extintivos de direito, nos termos do art. 373, II, do NCPC. 

Compulsando os autos verifico que a parte reclamada não conseguiu 

satisfatoriamente com a contestação inibir os fatos constitutivos do direito 

do autor trazido com a exordial e, nem provar o que afirmou com a defesa. 

Com efeito, o que se tem de relevante para o deslinde da controvérsia é 

saber se a parte autora realizou a contratação dos serviços e, seu 

posterior cancelamento, a fim inferir se a inscrição de seu nome nos 

órgãos de proteção ao crédito se deu de modo legítimo ou não. No 

presente caso, em pese a reclamada tenha afirmado a ausência de 

conduta ilícita, observa-se que esta não trouxe aos autos qualquer tipo de 

documento, que comprovasse a prestação do serviço ou sua 

disponibilização em favor da parte autora, passando ao largo de 

comprovar a efetiva prestação dos serviços entre as partes e o principal, 

a legalidade dos débitos discutidos nos autos. Analisando detidamente os 

autos, verifico que a parte autora trouxe com a exordial, no ID 8034223, 

e-mail encaminhado pela parte ré em 13.12.2012, no qual através de sua 

Preposta Sra. Thaise, fora realizado o envio do boleto de pagamento e 

efetivação da matrícula, onde se infere que o Sr. Zique Dib, na data de 

17.12.2018 realizou o reenvio do e-mail, o qual frisa-se, é de domínio da 

parte reclamada (@aesapar.com), à parte reclamante. Outrossim, do 

mesmo e-mail citado acima, verifica-se que que a parte autora, se 

utilizando do mesmo meio para efetivação da matrícula, qual seja, e-mail, 

solicitou o cancelamento da matrícula na data de 13.03.2013, fato sequer 

contestado pela parte reclamada em sua defesa. Da narrativa e provas 

coligidas aos autos, restou incontroverso o efetivo cancelamento da 

matrícula pela parte reclamante na data de 13.03.2013, cabendo apenas 

verificar os períodos a que se referem os débitos lançados nos órgãos de 

proteção ao crédito. Assim, analisando a Declaração do Órgão de 

Proteção ao Crédito, encartada nos autos no ID 8034287, o fato ensejador 

da inserção dos dados do reclamante nos órgãos de proteção ao crédito 

teve origem em débito dos meses 07, 08, 09 e 10, todos do ano de 2014, 

ou seja, tratam-se de débitos posteriores ao período de cancelamento da 

matrícula, operado em 13.03.2013, ao passo que os mesmos devem ser 

tidos por indevidos. Ademais, a parte ré não trouxe nos autos qualquer 

documento capaz de demonstrar a que se referem tais débitos, bem como, 

sua origem, ônus que lhe incumbia. Assim, tenho que efetivamente houve 

falhas na prestação do serviço, vez que, a parte reclamada realizou 

indevidamente, a inclusão do nome da parte reclamante nos órgãos 

restritivos de crédito. Deste modo, entendo que assiste razão a parte 

reclamante, pois não houve a comprovação dos débitos que originaram a 

inscrição de seus dados pessoais junto ao órgão de restrição ao crédito 

(SPC/SERASA). Neste mesmo sentido, o Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso In verbis: EMENTA: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO 

MORAL - VIVO S.A. - PEDIDO DE CANCELAMENTO DE LINHA TELEFONICA 

- EMISSÃO DE NOVAS FATURAS – DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DE UM 

SERVIÇO DE QUALIDADE - ANOTAÇÃO INDEVIDA DE CPF NOS 

CADASTROSNEGATIVADORES DE CRÉDITO – DANO PRESUMÍVEL – 

INDENIZAÇÃO DEVIDA – QUANTUM INDENIZATÓRIO PRUDENTEMENTE 

FIXADO –CONDENAÇÃO MANTIDA – CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS 

-OMISSÃO DO JULGADOR DE PRIMEIRO GRAU - MATÉRIA DE ORDEM 

PÚBLICA - MOMENTO DE INCIDÊNCIA - A CORREÇÃO MONETÁRIA DEVE 

INCIDIR AO DÉBITO A PARTIR DA SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA E OS 

JUROS A PARTIR DA CITAÇÃO VÁLIDA - RECURSO IMPROVIDO”. A 

INSCRIÇÃO INDEVIDA DO NOME E CPF NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO 

AO CRÉDITO É ATO ILÍCITO QUE GERA A RESPONSABILIDADE CIVIL E 

SUA CONSEQÜENTE OBRIGAÇÃO INDENIZATÓRIA. O dano moral, nesta 

hipótese, é presumível, independe de prova, como tem fixado a 

jurisprudência. A INDENIZAÇÃO A TÍTULO DE DANO MORAL NÃO PODE 

ACARRETAR EM ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA, MAS, TAMBÉM, NÃO 

PODE SER INSIGNIFICANTE, HAJA VISTA QUE, DEVE SERVIR DE PUNIÇÃO 

AO OFENSOR PARA QUE SITUAÇÕES SEMELHANTES NÃO VOLTEM A 

ACONTECER. Não merece alteração o arbitramento dos danos morais 

quando bem sopesadas as circunstâncias do caso concreto, com a 

devida observância dos princípios da moderação e razoabilidade. 

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL APELAÇÃO Nº 131070/2008 - CLASSE CNJ - 

198 – COMARCA DE SINOP. 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. 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 - declarar inexigível o débito 

discutido na presente demanda; 2 - condenar a parte reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro 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; e 3 – determinar que a parte reclamada 

providencie a retirada do nome da parte reclamante dos órgãos de 

proteção ao crédito, referente aos débitos discutidos nos autos, no prazo 

de 05 (cinco) dias, sob pena de arbitramento de multa por este juízo. 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
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 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 65482 Nr: 2635-29.2014.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alex Gardes - PM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Facilita Correspondente Fiscal e Administrativo 

Ltda - ME - NIPOFLEX, Banco BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giana Vanessa Micheletti - 

OAB:13007, Marcia de Campos Luna - OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIOGO IBRAHIM CAMPOS - 

OAB:13296, TAYLISE CATARINA ROGÉRIO SEIXAS - OAB:15483

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de Correspondência 

devolvida de folha 162, para querendo, manifestar-se no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63167 Nr: 603-51.2014.811.0018

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves Lehnen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI- Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A

 Intimar o patrono da parte autora acerca da Juntada de petição do Réu e 

documentos de folhas 174/181, para requerer o que de direito no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 84455 Nr: 4373-81.2016.811.0018

 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: Rogério Sokano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Marcos Cavalieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS MARCEL CARRILHO 

CARDOSO - OAB:44919

 Intimar o patrono do autor, da juntada da contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84455 Nr: 4373-81.2016.811.0018

 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: Rogério Sokano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Marcos Cavalieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS MARCEL CARRILHO 

CARDOSO - OAB:44919

 Vistos, etc.

Defiro os benefícios da gratuidade da justiça.

Trata-se de Ação Monitória proposta por Rogério Sokano em face de 

Fernando Marcos Cavalieri, devidamente qualificados nos autos.

Estando, a princípio, preenchidos os requisitos legais contidos no art. 700, 

§2º do CPC, cite-se o requerido para pagar o débito no prazo de 15 

(quinze) dias ou apresentar embargos (artigos 701 e 702 do CPC).

Cumprido o mandado no prazo, o devedor ficará isento do pagamento das 

custas processuais (art. 701, § 1º).

 Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em mandado executivo 

judicial (art. 701, § 2º).

 Fixo honorários advocatícios em 5% (cinco por cento) do valor dado à 

causa, na forma do art. 701, do NCPC.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 84455 Nr: 4373-81.2016.811.0018

 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: Rogério Sokano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Marcos Cavalieri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Rubens Betarello 

Setolin - OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCIS MARCEL CARRILHO 

CARDOSO - OAB:44919

 Vistos etc.

Considerando que, nos termos do item 1.7.17 da CNGC/MT, durante o 

recesso forense as atividades do serviço judiciário ficam vinculadas às 

hipóteses contempladas no art. 232, da Lei n° 4.964/85, que determina 

que: “no período do recesso forense, funcionará em Primeira Instância o 

plantão judiciário, e só terão andamento, em matéria cível, os feitos 

previstos no Código de Processo Civil e quaisquer outros cuja tramitação 

seja determinada em lei especial, ou que visem à conservação de direito 

ou fiquem prejudicados caso não sejam realizados durante aquela fase; e, 

em matéria criminal, os feitos com réu preso, os pedidos de prisão 

preventiva e os de habeas corpus”, aliado a hipótese de eventual desejo 

das partes em transacionarem, necessitando, assim, consultar os autos 

em cartório e/ou realizar carga dos mesmos, promovo a devolução dos 

presentes à Secretaria.

Decorrido o recesso forense, sem que as partes tenham se manifestado, 

voltem-me conclusos.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabrício Sávio da Veiga Carlota

 Cod. Proc.: 16579 Nr: 2216-24.2005.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Coldemar Resinas Sintéticas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Majal Madeireira Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristhiane Lazzaretti Ávila - 

OAB:10.853-A, Fernando José Garcia - OAB:174.719 SP, Ricardo 

Weberman - OAB:174370/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT

 Vistos etc.

Trata-se de ação de execução por quantia certa contra devedor solvente 

proposto por Coldemar Resinas Sintéticas Ltda em face de Majal 

Madeireira Ltda, ambos devidamente qualificados nos autos, sendo que ao 

ser intimado, o executado nomeou bens em penhora fl. 53 que fora 

rejeitado pelo exequente (fl. 69/70).

Assim, pugna o exequente pelo bloqueio de valores via Bacen Jud da 

quantia de R$ 164.420,12 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e 

vinte reais e doze centavos) do executado (CNPJ 33.723.388/0001-08).

Pois bem, envolvendo o processo de execução e constada a omissão do 

executado que devidamente intimado, quedou-se inerte, observo que se 

afigura plenamente cabível o pedido formulado pelo exequente, sendo a 

penhora on-line necessária para a satisfação do crédito. Sobre o assunto, 

é dispositivo previsto no artigo 854 do Código de Processo Civil:

Art. 854. Para possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em 

aplicação financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência 

prévia do ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por 

meio de sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução.

Diante do exposto, DEFIRO A PENHORA requerida via BACEN/JUD, de 

importância em dinheiro no montante da execução em tela, ou seja, de R$ 

164.420,12 (cento e sessenta e quatro mil, quatrocentos e vinte reais e 

doze centavos) do executado (CNPJ 33.723.388/0001-08) depositado em 

contas bancárias e/ou aplicações financeira.

Efetivada com sucesso a penhora online via sistema BACENJUD, 

certifique-se e intimem-se as partes para que, no prazo legal se 

manifestem.

Indefiro o pedido de transferência dos créditos bloqueados judicialmente, 
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tendo em vista que a parte exequente não juntou nos autos a cópia do 

contrato de honorários conforme decisão de fls. 332.

 As providências. Cumpra-se.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 60639 Nr: 3254-90.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raul Nunes dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Seguradora Lider dos Consorcios do Seguro 

DPVAT S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Chagas Corrêa da 

Silva - OAB:8184-A

 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.: 60749 Nr: 3366-59.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Donizete Requine Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso - Secretaria Estadual 

de Saúde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial, resolvendo a ação com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.Em razão da 

sucumbência, condeno a parte autora no pagamento das custas e 

despesas processuais, bem como ao pagamento de honorários 

advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, nos termos do 

artigo 85 do CPC, tudo em vista do grau de zelo, do lugar de prestação do 

serviço, da natureza e importância da causa, do trabalho realizado pelo(s) 

procurador(es) da parte vencedora e do tempo exigido (incisos I, II, III e IV 

do § 2º do art. 85 do CPC), mas observados os benefícios da justiça 

gratuita.P.R.I.C.Em Juara/MT, 23 de julho de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43832 Nr: 943-63.2012.811.0018

 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: J. A. Paliosa Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 I – Declaro preclusa a produção de provas. II – Dê-se vista à parte 

requerida para que se manifeste com relação ao pedido de fls. 207, no 

prazo de 05 dias. Após, concluso para decisão. CUMPRA-SE

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43240 Nr: 351-19.2012.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejaime Jesus de Oliveira, Rodrigo Carlos Bergo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ercio Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silviana Milene dos Santos - 

OAB:MT/8805

 DECISÃO

 INDEFIRO o pleito de bloqueio de bovinos junto ao INDEA-MT, eis que a 

parte exequente não traz qualquer comprovante, tal como extrato de gado, 

a fim de demonstrar a existência dos semoventes.

DEFIRO a efetivação de busca e penhora on line, no sistema RENAJUD de 

veículos em nome do executado, sendo a restrição apenas à sua 

transferência.

Localizado bens, promova-se a penhora e avaliação do veículo 

intimando-se o executado.

Nada sendo encontrado, intime-se a parte exequente para indicar bens 

passíveis de penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56311 Nr: 2547-59.2012.811.0018

 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: W. M. Guazi Violada Comércio ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bressan Lamonatto & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:, Simoni Bergamaschi da Fonseca - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudia Monagatti Mesti - 

OAB:5.759 MT

 D E S P A C H O

Considerando o retorno da missiva expedida a Comarca de Sinop/MT e a 

desistência da testemunha INTIMEM-SE as partes para, no prazo 

sucessivo de 15 (quinze) dias, apresentarem alegações finais (art. 364, § 

2º, do NCPC).

Após, concluso para sentença.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56231 Nr: 2463-58.2012.811.0018

 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: FAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S-SIdBAL

 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: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT

 DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Para dar prosseguimento ao feito, DESIGNO audiência de instrução e 

julgamento para a data de 04.09.2018 às 16h00min.

Fixo o prazo comum de 5 (cinco) dias úteis para apresentação de rol de 

testemunhas, sob a pena de preclusão.

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Cabe aos advogados constituídos pelas partes informar ou intimar cada 

testemunha por si arrolada (observadas as regras do artigo 455 do 

NCPC), juntando aos autos, com antecedência mínima de 3 (três) da data 

da audiência, comprovante de intimação e recebimento.

Nos demais casos, a parte que não recolher custas e nem ofereça meios 

para diligencia de intimação de testemunha, será considerado pelo Juízo 

como desistência da oitiva requerida.

 Em se tratando de testemunha arrolada pela Defensoria Pública ou por 

advogado que patrocina a causa em função do convênio da assistência 

judiciária, expeça-se mandado para intimação das respectivas 

testemunhas (exceto se houver compromisso de apresentação em 

audiência independentemente de intimação).Em tal hipótese, a ser 

cumprido com os benefícios da justiça gratuita.

Caso seja arrolada testemunha residente em outra comarca e não haja 

compromisso de que a respectiva pessoa comparecerá na audiência aqui 
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designada, expeça-se carta precatória para inquirição, com prazo de 

sessenta dias para cumprimento do ato (na sequência intimando-se as 

partes quanto à expedição da carta precatória e para que a parte que 

arrolou a testemunha comprove em 5 (cinco) dias a respectiva distribuição 

junto ao juízo deprecado).

Proceda-se as intimações necessárias.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 111116 Nr: 3454-24.2018.811.0018

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Cezar Martins, Silvia Aparecida Perez Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Weliton Almeida da Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Moacir Velozo Junior - 

OAB:17.762-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides de José Botelho 

de Oliveira - OAB:3.911-MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 DECISÃO

Recebo os embargos de terceiro para discussão.

Defiro os benefícios da justiça gratuita.

Cite-se a parte embargada, por seu advogado, constituído nos autos da 

execução em apenso, para responder a presente demanda no prazo de 

15 (quinze) dias (art. 679, CPC).

Intime-se. Cumpra-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55423 Nr: 1630-40.2012.811.0018

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sonia Ribeiro Munhoz Braga

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Orestes Tuliano Braga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gladis Eliana Bess - OAB:8.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – HOMOLOGO a prestação de contas apresentadas pela inventariante às 

fls. 188/189;

II – Intime-se a Fazenda Pública Municipal para manifestar no prazo de 15 

(quinze) dias, se há interesse no feito;

III – Após, intime-se a parte autora para apresentar as últimas 

declarações, nos termos do artigo 636 do CPC;

Após, concluso para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 38059 Nr: 2094-35.2010.811.0018

 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: Lafaiete da Silva Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reinaldo Luciano Fernandes - 

OAB:12849-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto ao retorno dos autos de Instancia Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 203 Nr: 163-85.1996.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GONÇALVINA EGYDIO COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora quanto ao desarquivamento dos autos, 

bem como para requerer o que direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 13513 Nr: 1895-23.2004.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marly Alécio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Quitéria de Luca

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Neto - 

OAB:3.677-A, Silviana Milene dos Santos - OAB:MT/8805

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203

 Intimar o patrono da autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.187, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 40573 Nr: 1024-46.2011.811.0018

 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: Espolio de Maria Antonia Cavalcante- rep. Julio Cesar 

Cavalcante Vedoveto, Irene da Silva Yakabe, Joaquim Yakabe Junior

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Joaquim Yakabe - rep. Joaquim 

Yakabe Junior, Angela Cristina Yakabe

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470, Marcio Teixeira da 

Fonseca - OAB:MT/8393-A, Simoni Bergamaschi da Fonseca - 

OAB:MT/5810O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabricio Tsuji Ishiki - 

OAB:13.218/B, Felicio Hirocazu Ikeno - OAB:3470

 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.: 56454 Nr: 2694-85.2012.811.0018

 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: Grinauria Maria da Conceição Meirelles

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paula Alessandra Rossi - 

OAB:10.914-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto ao retorno dos autos de Instancia Superior.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 36491 Nr: 657-56.2010.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Emilio Cassiano Ossani

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jose Carlos Bressan & Cia Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Patrícia Quessada Milan - 

OAB:7131/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberta Corbelli Fernandes 

- OAB:104929/MG

 Intimar os patronos das partes quanto a devolução da Carta Precatória 

fl.153/169, no prazo legal, bem como quanto os leilões designados para 

26.09.2018 e 10.10.2018, ambos às 13h30min, à serem realizados no átrio 

do Fórum da Desembargador Câncio Prazeres, situado na avenida 

Senador Levindo Coelho, nº735, Antônio Maranhão, Ubá-MG.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59871 Nr: 2425-12.2013.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armid Pinheiro Youssef

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. 

Naturais Renovaveis-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora, para querendo, oferecer contrarrazões 

ao Recurso de Apelação fl.149/159, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 62046 Nr: 4672-63.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Julião Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora quanto a manifestação da parte requerida, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 30938 Nr: 106-13.2009.811.0018

 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: Josefa Leite da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto ao retorno dos autos de Instancia Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 33146 Nr: 841-46.2009.811.0018

 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: Raul Paulino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leonardo Fernandes Maciel 

Esteves - OAB:14.143, Murillo Espicalquis Maschio - OAB:11540-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar Patrono da parte autora quanto a manifestação da parte requerida, 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59653 Nr: 2191-30.2013.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marines Lima de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT, Marcelo Rubens Betarello Setolin - 

OAB:18930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora quanto ao desarquivamento dos autos, 

bem como para requerer o que direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 56396 Nr: 2636-82.2012.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Padilha Pinto & Ribeiro da Costa Ltda, 

Claudemir Padilha Pinto, Celiane Santana Faria

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felicio Hirocazu Ikeno - 

OAB:3470, Mauro Paulo Galera Mari - OAB:MT/3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para manifestar quanto a juntada de 

correspondência devolvida , bem como para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.92/93, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43301 Nr: 411-89.2012.811.0018

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Araujo Ribeiro & Delavy Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Brasileiro do Meio Ambiente e dos Rec. 

Naturais Renovaveis-IBAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ferreira de Araujo 

Gouveia - OAB:12.930/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jaime Travassos Sarinho - 

OAB:Matric. 1876233

 S E N T E N Ç A

Trata-se de Embargos à Execução propostos por Araújo Ribeiro & Devaly 

LTDA, representada por Elenice Sonia Araújo Ribeiro em face do Instituto 

Brasileiro do Meio Ambiente (IBAMA), todos qualificados nos autos.

Os embargos foram recebidos em decisão e f. 16/18.

Impugnação às f. 19/27.

Em decisão de f. 85, datada de 13.07.2012, foi determinada a intimação da 

autora para manifestar, no prazo de 5 (cinco) dias.

Às f. 100, determinou-se a intimação pessoal, sob pena de extinção do 

feito.

Após várias diligencias, via precatória, em distintas Comarcas, até a 

presente data não foi possível localizar a autora.

Vieram os autos conclusos. É o relato necessário. Fundamento e decido.

Sem paragens, o presente feito está apto a ser extinto.

Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte autora em 

promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de extinção sem 

resolução do mérito. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional.

O Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de processos sem qualquer 

interesse das partes, pois tal situação é potencialmente causadora da 

demora na tramitação de outros feitos cujas partes possuem relevante 

interesse em seu término, contribuindo para a famigerada lentidão 

processual.

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo extinto o processo, sem resolução 

do mérito pelo abandono, nos termos do art. 485, inc. III, do NCPC.

 P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 61094 Nr: 3709-55.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Luciana da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flavia Rosa Nicanor de Souza - 

OAB:13889, Manoel Archanjo Dama Filho - OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar a Patrona da parte autora para que junte aos autos comprovante 

de pagamento de diligencias, bem como, para conhecimento e 

manifestação necessária quanto a juntada de fl.118, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 57522 Nr: 48-68.2013.811.0018

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Canopus Administradora de Consórcios S/C. Ltda
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Julia Molina Marafiga

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:4482/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o Patrono da parte autora para que junte aos autos comprovante 

de pagamento de diligencias, bem como, para conhecimento e 

manifestação necessária quanto a juntada de fl.94, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 64423 Nr: 1755-37.2014.811.0018

 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: SRdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GBIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO RIVELLI - OAB:297608

 Intimar os patronos das partes para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.165/167, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 63418 Nr: 831-26.2014.811.0018

 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: Laurindo Quintana, Gildete de Oliveira Quintana

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divo Romeu Kettermann, Elias Abraão Teixeira, 

Nelva Ferrari Zuffo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Lindamir Macedo de Paiva - OAB:MT/16164, Renato 

Maurilio Lopes - OAB:145802

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ghyslen Robson Lehnen - 

OAB:15.312/MT, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/MT

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada da Carta Precatória de fl.396/434, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 29749 Nr: 2292-43.2008.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Brando dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social-INSS.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.189/195, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 55329 Nr: 1530-85.2012.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Leasing S.A - Arrendamento Mercantil

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alencar José Fantin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Ellen Laura Leite Mungo - OAB:, Fernanda 

Elias Junqueira - OAB:11124/MS, Mariane Cardoso - OAB:30.820/RS, 

Renato Chagas Corrêa da Silva - OAB:8184-A, Rosângela da Rosa 

Correa - OAB:16308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO JUNIOR 

GONÇALVES - OAB:8787

 Considerando que a publicação fl.137 referente a senteça fl.134/135, 

constou apenas os patronos habilitados da parte autora, promovo a 

intimação do patrono da parte requerida, quanto ao teor da sentença 

fl.fl.134/135.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 39650 Nr: 111-64.2011.811.0018

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Finasa BMC S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eduardo Ribeiro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Flávio Neves Costa - 

OAB:MT/12.406-A, Heiltor Evaristo Fabrício Costa - OAB:SP/23.569, 

Raphael Neves Costa - OAB:MS/12411-A, Ricardo Neves Costa - 

OAB:MT/12410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da autora para manifestar quanto a certidão do Sr. 

Oficial de Justiça fl.101, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 77724 Nr: 989-13.2016.811.0018

 AÇÃO: Notificação->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Agropecuaria Estrela de Fogo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Martins Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o patrono da parte autora para retirar em Cartório Carta Precatória 

para o devido cumprimento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 41497 Nr: 1936-43.2011.811.0018

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Jose Mussi - rep. Alcides Allonso Mussi, 

Espolio de Natividade Allonso Mussi- rep. Alcides Allonso Mussi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Augusto Martinez Campana, Donizete 

Requine Gonçalves, Dallier Gallo, Aldenir Rossatti Mancoelho, Arnaldo 

Ramão Medina, Armindo Ramão Medina, Cartório do 2º Serviço Notarial e 

Registral de Juara-MT., Cartório do 1º Serviço Registral de Imóveis e 

Titulos de Juara., Cartório de Registro Civil de Novo Horizonte, 1º 

TABELIONATO DE NOTAS E OFÍCIO DE REG. IMÓVEIS DE DIAMANTINO MT, 

Serviço Notarial e Registral de Diamantino-MT., Serviço Notarial e Registral 

de Guiratinga-MT., Serviços Notarial e Registral de Guiratinga-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco de Assis Pereira - 

OAB:12982/SP, MARIA APARECIDA FRAZAO ZUNTA - OAB:4055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Fabrício Garbini 

Martins - OAB:111.575, Darcy Capistrano de Oliveira Filho - 

OAB:11.031, Eduardo Capistrano de Oliveira - OAB:11569, Felipe de 

Oliveira Alexandrino - OAB:18.182-A, Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A, Rhandersson Lamin Resende - OAB:107.558

 Intimar o patrono da parte autora para conhecimento e manifestação 

necessária quanto a juntada de fl.603/604, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 100863 Nr: 7174-33.2017.811.0018

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JRBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto a juntada de 

devolução de Carta Precatória com certidão negativa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 69749 Nr: 1164-41.2015.811.0018
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 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: Gildalva Pereira da Silva, Alzira Celestina dos Santos da 

Silva, Gildo Pereira da Silva, Gilvete Pereira de Jesus, Gilda Pereira de 

Souza, Gilberto Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juízo D. Com. de Juara-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe de Oliveira Alexandrino - 

OAB:18.182-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste quanto ao retorno 

dos autos de Instância Superior.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 97641 Nr: 5461-23.2017.811.0018

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walter Jefferson da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar patrono da parte autora para que se manifeste nos autos quanto a 

juntada de mandado com certidão negativa.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010224-28.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JURANDY CABRAL DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT0012418A (ADVOGADO)

VERONICA ESTEFANI DE ALMEIDA OAB - MT22868/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

ELETROMAR MOVEIS E ELETRODOMESTICOS LTDA (REQUERIDO)

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARINA CRISTINA TABILE OAB - MT0016857A-O (ADVOGADO)

ANA CAROLINA REMIGIO DE OLIVEIRA OAB - MG0086844A 

(ADVOGADO)

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

CRISTIANO ALCIDES BASSO OAB - MT0006252A (ADVOGADO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requeridas(s), na pessoa de 

seu(s) patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010180-09.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ALEX DA SILVA AGUERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TONI FERNANDES SANCHES OAB - MT0019529A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Considerando o Provimento nº 68, de 03 de maio de 2018 da Corregedoria 

Nacional de Justiça, onde determina que as decisões monocráticas e 

colegiadas, que deferem pedido de levantamento de depósito sejam 

necessariamente condicionadas à intimação da parte contrária para, 

querendo, apresentar impugnação ou recurso. Assim, procedo nesta 

oportunidade à intimação da(s) parte(s) requeridas(s), na pessoa de 

seu(s) patrono(s), para manifestar(em) no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010111-79.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GHYSLEN ROBSON LEHNEN OAB - MT0015312A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI CELULAR 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 JUARA Processo: 8010111-79.2014.8.11.0018 

REQUERENTE: GHYSLEN ROBSON LEHNEN REQUERIDO: OI CELULAR S.A. 

D E S P A C H O Junte-se o expediente nº 0027090-73.2018.811.0000. 

Considerando referido expediente, informando que os processos 

ajuizados em face do Grupo OI/Telemar que se encontravam suspensos 

podem retornar seu curso, intimem-se as partes para requererem o que 

entender de direito no prazo de 05 (cinco) dias. Após, concluso para 

deliberação. Intime-se. Cumpra-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000527-68.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

A. MANTOVANI - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ DE OLIVEIRA OAB - MT3546/A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LTD SOLUCOES EM INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

Audiência conciliação designada para 09/10/2018 10:40 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000188-12.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

FLAVIO JOSE DA SILVA POMPEU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT0015483S-A 

(ADVOGADO)

 

Audiência conciliação designada para 16/10/2018 08:20 JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000440-15.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ZUFFO & FERRARI LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REJANNE CILIATO COUTINHO OAB - MT0020320A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ISABEL CRISTINA RIVA ALVES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000440-15.2018.8.11.0018 

REQUERENTE: ZUFFO & FERRARI LTDA - ME REQUERIDO: ISABEL 

CRISTINA RIVA ALVES PROJETO DE SENTENÇA Vistos etc., Dispensado o 

relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da petição retro, 

HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA AÇÃO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e o faço sem resolução de mérito, com fulcro no 

artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 9.099/95). Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos. Submeto este projeto de sentença à apreciação do 

M.M. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível de Juara MT, e posterior 
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homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. FABRICIO TSUJI 

ISHIKI Juiz Leigo Mat. 31010 SENTENÇA HOMOLOGO o projeto de 

sentença proferido no identificador anterior, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95. Com o trânsito em julgado e nada sendo requerido, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações de estilo. Às providências. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito -

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 82174 Nr: 3041-79.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A Apurar, Leonardo Zampari Halla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sigisfredo Hoepers - 

OAB:39.885-A

 Promovo a INTIMAÇÃO do advogado(a)da parte requerida para ciência da 

audiência de instrução designada para a data de 15/08/2018 as 18h00min.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 61124 Nr: 3739-90.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bruno Martins dos Santos, Eric Jose da Silva, 

Aline de Azevedo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Augusto - OAB:, Defensoria 

Publica de Juara-MT. - OAB:, Eliane Fuhr - OAB:19109/O

 Promovo vista ao Advogado do Réu Bruno Martins dos Santos para 

manifestação do endereço da testemunha EDNEY WILLY DA SILVA, tendo 

em vista a certidão do oficial de justiça.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 39870 Nr: 329-92.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Soares de Lima, Mab Maria do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando do Nascimento 

Melo - OAB:9110/MT, Robson Dupim Dias - OAB:MT/14.074, Silvia 

Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Intimação da defesa dos reús quanto aos documentos juntados pelo 

Ministério Público às fls. 1034/1041.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 63011 Nr: 457-10.2014.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Eduardo Grupo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 Promovo a Intimação do ADVOGADO do Réu para apresentar a razão do 

recurso de apelação no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 40194 Nr: 649-45.2011.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rene Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Robson Dupim Dias - 

OAB:MT/14.074, Silvia Cristina Giraldelli - OAB:12854-B

 Promovo vista dos autos ao advogado do Réu para as pagina 982/988 .

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000695-49.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT0012880A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOABE RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

Intimar a parte autora na pessoa de seu advogado para que complemente 

a diligência do Sr. Oficial de Justiça tendo em vista que para o 

cumprimento da referida busca e apreensão necessita de dois oficiais de 

justiça. O valor deverá ser recolhido no prazo de 5 dias 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: 1001012-81.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSANGELA DA ROSA CORREA OAB - RS30820-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

S. P. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número do Processo: 1001012-81.2017.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A REQUERIDO: 

SAMUEL PINTO DOS SANTOS VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Busca e 

Apreensão com pedido liminar ajuizada pelo BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. em face de SAMUEL PINTO DOS SANTOS. Inicial e 

documentos devidamente inseridos no ambiente PJe. Despacho de id. nº 

9655242, determinou o recolhimentos das custas processuais. Emenda a 

inicial carreada aos autos - id. nº 9688972. Por meio da decisão de id nº 

10013204, foi recebida a inicial, deferida a liminar de busca e apreensão e 

determinada a citação do Requerido. Petição da parte autora manifestando 

a desistência e requerendo a extinção dos autos sem resolução do mérito 

- id. nº 11519175 . É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Em análise 

perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que se impõe, 

vejamos. Depreende-se do feito que a parte autora manifestou-se pela 

extinção dos autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, a 

extinção do processo é de rigor. Reza o artigo 485, inciso VIII, do CPC, que 

o feito será extinto sem resolução do mérito quando o autor desistir da 

ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub examine”. Ante o exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos. Por consequência, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, já 

recolhidas. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. Juína, 22 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000744-61.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

B. A. D. C. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

N. L. M. C. D. V. L. -. M. (REQUERIDO)

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 420 de 665



 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Número do Processo: 1000744-61.2016.8.11.0025 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: NOVA LOJA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUARIO LTDA - 

ME VISTOS ETC. Cuida-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido 

liminar ajuizada pelo BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 

em face de NOVA LOJA MAGAZINE COMERCIO DE VESTUÁRIO LTDA - 

ME. Inicial e documentos devidamente inseridos no ambiente PJe. Decisão 

de id. 4572104, recebeu a inicial, deferiu a medida liminar de busca e 

apreensão e determinou a citação da parte Ré. Certidão de diligência 

negativa – id. 6780311. Petição da parte autora manifestando a 

desistência e requerendo a extinção dos autos sem resolução do mérito - 

id. 11418269. Vieram-me os autos. É O BREVE RELATÓRIO. DECIDO. Em 

análise perfunctória dos autos, verifico que a extinção é a medida que se 

impõe, vejamos. Depreende-se do feito que a parte autora manifestou-se 

pela extinção dos autos. Desta forma, diante do requerimento formulado, a 

extinção do processo é de rigor. Reza o artigo 485, inciso VIII, do CPC, que 

o feito será extinto sem resolução do mérito quando o autor desistir da 

ação, hipótese que se coaduna ao caso “sub examine”. Ante o exposto e, 

por tudo mais que dos autos consta, JULGO E DECLARO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com supedâneo jurídico nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, para que 

produza seus regulares e jurídicos efeitos. Por consequência, condeno a 

parte autora ao pagamento das custas e despesas processuais, já 

recolhidas. Transitada em julgado a sentença, arquivem-se os autos com 

as cautelas de estilo. P.I.C. Às providências. Juína, 26 de março de 2018. 

Victor Lima Pinto Coelho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 51323 Nr: 4575-81.2009.811.0025

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÉLIA ROSA DE VARGAS CORREA, IVAR CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LIRIO ZENI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JARBAS ANTONIO DIAS - 

OAB:7842-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARINA COELHO - 

OAB:3542/B-MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 85931 Nr: 6605-21.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GENES OLIVEIRA RIOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMAZ - 

PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:3.791/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE HERRERA DE 

OLIVEIRA - OAB:14867/MT, ORLANDO GERALDO DE OLIVEIRA - 

OAB:18619

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA 

INFORMAR, NO PRAZO LEGAL, OS DADOS DA CONTA BANCÁRIA PARA 

LEVANTAMENTO DOS VALORES PENHORADOS ÀS FLS. 37/38.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 131331 Nr: 3386-87.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BOM LAR MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE JUINA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 130030 Nr: 2509-50.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: E. V. DE QUEIROZ SOUZA

 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

 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.: 130029 Nr: 2508-65.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: M. SILVA SOUZA

 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

 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.: 130178 Nr: 2613-42.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ AUGUSTO HONAISER

 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

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA/EMBARGANTE 

PARA COMPARECER NA SECRETARIA A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 131265 Nr: 3345-23.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MERINETE FRANCISCA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA - ESTADO DE MATO 

GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/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.: 130326 Nr: 2725-11.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: ELY MARCOS ALCANTARA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - 

OAB:20037A/MT, JESSICA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 

22.870-O

 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 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 130192 Nr: 2626-41.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: J. Donato de Almeida-ME

 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

 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.: 130193 Nr: 2627-26.2017.811.0025

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANI JOSÉ KLEIN

 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

 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.: 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

 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 Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81703 Nr: 1386-27.2011.811.0025

 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 ANTUNES DE FRANÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NADER THOMÉ NETO - 

OAB:11.890-B/MT

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE REQUERIDA PARA, 

QUERENDO E NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO DE APELAÇÃO INTERPOSTO NOS AUTOS.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 81863 Nr: 1591-56.2011.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EMDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 INTIMEM-SE OS ADVOGADOS DAS PARTES PARA COMPARECER EM 

SECRETARIA A FIM DE RETIRAR AS CERTIDÕES DE HONORÁRIOS 

EXPEDIDAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 93396 Nr: 1527-75.2013.811.0025

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: VPC

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO FRANCISCO SOARES - 

OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA 

COMPARECER EM SECRETARIA A FIM DE RETIRAR A CERTIDÃO DE 

HONORÁRIOS EXPEDIDA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 137415 Nr: 1493-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CURTUME CUBATÃO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRIGORIFICO RS LTDA - EPP, ROBERTO 

VERONESE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MATHEUS ERENO ANTONIOL - 

OAB:OAB/SP 328.485

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA MANIFESTAR 

NOS AUTOS, NO PRAZO LEGAL.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 98200 Nr: 29-07.2014.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ CIRILLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE O(A) ADVOGADO(A) DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, REQUERER O QUE ENTENDER POR DIREITO ANTE O RETORNO 

DOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 44244 Nr: 3591-34.2008.811.0025

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SADC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BBDM, BCDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARMEM LÚCIA E SILVA 

PRADO - OAB:5289/MT, CRISTÓVÃO ANGELO DE MOURA - 
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OAB:5.321-MT

 Certifico como determinado nas fl.1098, que em consulta ao Sistema 

SiconDj (Dépositos Judicias), constata-se a existência de 07 (sete) contas 

judiciais com saldo positivo, conforme extratos em anexo. Certifico ainda 

que, analisando detidamente os autos bem como os desdobramentos 

desde sua propositura (19/09/2008), percebe-se a existência de vários 

depósitos e levantamentos até a presente data, soma-se ainda a 

complexidade do caso no qual impõe dispêndio de tempo e atenção deste 

Gestor. Sendo assim, por não visualizar prejuízo ao bom andamento do 

processo, assim como amparado pelo príncípio da cooperação “Art. 6º. 

Todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se 

obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva.”encaminho 

o processo em Carga para Advogada da Inventariante, juntamente com os 

extratos necessários, para que se manifeste no prazo legal, indicando o 

valor que pertence a cada herdeiro.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 41147 Nr: 781-86.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIANE BARBOSA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RBDS, RBDS, ANDERSON PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCIONE ADAME - 

OAB:252199/SP, CAIO FERNANDO GIANINI LEITE - OAB:20037A/MT, 

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA - OAB:20101/A-MT, LUÍS 

FERNANDO MORAES DE MELLO - OAB:19056-B/MT, PEDRO JORGE DE 

OLIVEIRA RODRIGUES - OAB:82.823/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intime-se o(a) advogado(a) da parte autora acerca do desarquivamento 

dos autos para, no prazo legal, requerer o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 111248 Nr: 3205-57.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRIMER COMERCIO DE COLCHÕES LTDA, 

ALEXANDRE BATISTA SAMPAIO DE SOUZA, GISELE RODRIGUES 

MARTINS DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA BRAGA DE ALMEIDA - 

OAB:13701/O, PEDRO FRANCISCO SOARES - OAB:12999/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIME-SE a parte autora para que se manifeste acerca da Certidão do 

Oficial de Justiça de fl.75 no prazo de 05 (cinco)dias.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 92697 Nr: 811-48.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto, forte nos arts. 66, inc. III, letra “b”, e inc. VI, c/c o art. 118, 

inc. I, ambos da LEP, em Juízo de cognição ainda rarefeita e com base no 

poder geral de cautela, DETERMINO a REGRESSÃO CAUTELAR do 

recuperando ROBSON LOPES DOS SANTOS ao regime FECHADO.Desde 

já, DESIGNO o dia 29/08/2018, às 17h00min para realização de AUDIÊNCIA 

de JUSTIFICAÇÃO, a fim de analisar a necessidade de regressão definitiva 

do regime.1. EXPEÇA-SE MANDADO de PRISÃO, alimentando-se o Banco 

Nacional de Mandados de Prisão - BNMP 1.0 e 2.0.2. PROCEDA-SE ao 

cálculo de liquidação da pena, devendo aportar aos autos antes da 

audiência designada.3. Com a realização do novo cálculo, VISTA à Defesa 

e ao Ministério Público para manifestação, conforme Resolução n. 

113/2010 do CNJ.4. INTIME-SE o recuperando e CIENTIFIQUE-SE o 

Ministério Público e à Defesa.5. SIRVA a presente como MANDADO de 

INTIMAÇÃO ao recuperando, bem como OFÍCIO ao Diretor do Centro de 

Detenção Provisória - CDP para que promova a condução do recuperando 

até a audiência.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138667 Nr: 2514-38.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAM BENITES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Diante da certidão de f. 17, e considerando a ausência de Defensor 

Público lotado nesta Comarca, NOMEIO o(a) Dr(a). Eder de Moura Paixão 

Medeiros para atuar como Advogado(a) Dativo(a).

Para tanto, a(o) Advogado(a) nomeado(a) para o munus público, ARBITRO 

HONORÁRIOS DATIVOS no importe de 1 URH nos termos da Tabela da 

OAB/MT para manifestar acerca do cálculo. Após a manifestação, 

EXPEÇA-SE a respectiva, com o valor total e corrigido dos honorários que 

lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato Grosso (art. 4º, § 

3º, do Provimento n. 9/2007 da e. CGJ). ANOTE-SE no relatório de acordo 

com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, 

feitas as comunicações semestrais devidas.

VISTA à Defesa e ao Ministério Público para manifestação, conforme 

Resolução n. 113/2010 do CNJ e CONCLUSOS para deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137629 Nr: 1676-95.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO BOLSONI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 295), 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 FÁBIO BOLSONI, 

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.: 47539 Nr: 2161-13.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): APARECIDO RENAU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 926), 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 APARECIDO 

RENAU, 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.: 136111 Nr: 661-91.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCIANO SKUARIS CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CAIO FERNANDO GIANINI 

LEITE - OAB:20037A/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 90), HOMOLOGO-O para que 

surtam os seus devidos e legais efeitos, devendo a pena ser analisada 

com base no mencionado cálculo.

No mais, o recuperando MARCIANO SKUARIS CARDOSO remeteu a este 

Juízo carta de próprio punho, alegando, em síntese, que possui direito à 

progressão de regime. Todavia, vejo que o recuperando possui duas 

condenações unificadas (das Comarcas de Colniza e Juína/MT), razão por 

que sua previsão de progressão de regime está prevista para o dia 

13/03/2019.

Assim, INTIME-SE o recuperando desta decisão, remetendo-se cópia do 

cálculo de pena a ele, 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.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127983 Nr: 852-32.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Vistos,

Trata-se de cartas subscritas pelo recuperando GEDEÃO GOMES DE 

SOUZA, alegando, em síntese, que contém erro em seu cálculo de pena 

(fl. 302 e 303). Assim, INTIME-SE sua Advogada para que possa 

entrevistá-lo e requerer o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) 

dias.

Com a manifestação, VISTA ao Ministério Público e CONCLUSOS para 

deliberação.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105295 Nr: 218-48.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI CARDOSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RAFAEL GIL SILVA - 

OAB:MT/20303-0

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 70), 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 CLAUDINEI 

CARDOSO, 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.: 138667 Nr: 2514-38.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDIVAM BENITES ESPINDOLA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 16), 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 EDIVAM BENITES 

ESPINDOLA, 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.: 96438 Nr: 4852-58.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO ROSA DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Vistos,

Não tendo sido impugnado o cálculo (f. 119), 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 JOÃO ROSA DE 

JESUS, 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.: 54392 Nr: 5259-06.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS DEONE DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIELI FELBER - 

OAB:10.623/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 331, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 89328 Nr: 3515-68.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO AMÂNCIO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 173, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 137461 Nr: 1529-69.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROBSON LOPES DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu ROBSON LOPES DOS SANTOS, vulgo 

“LUA ou 22”, como incurso nas penas do art. 155, caput, do CP. Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização das penas:(...).3ª FASEINEXISTEM causas de aumento ou 

diminuição.Assim, alcanço uma pena DEFINITIVA de 2 (dois) anos e 6 

(seis) meses de reclusão, e 177 (cento e setenta e sete) dias-multa à 

razão de 1/3 do salário mínimo vigente para cada dia-multa, 

considerando-a como medida necessária e suficiente para a reprovação e 

prevenção do crime.Com fundamento no art. 33, § 2º c/c art. 59, III ambos 
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do CP, verificada a reincidência do condenado, somada a existência de 

circunstâncias judiciais desfavoráveis, o que afasta a incidência da 

Súmula 269 do STJ, deverá iniciar o cumprimento da pena privativa de 

liberdade em REGIME SEMIABERTO.(...)

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 123750 Nr: 3700-67.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BLENDA DOS SANTOS VILELA, GLEISON 

ARTHUR SCHILLING, JOEL ROSA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095, MARCOS BODSTEIN VILLACA FILHO 

- OAB:19216, NADER THOMÉ NETO - OAB:11.890-B/MT

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) EDER DE MOURA PAIXÃO MEDEIROS, para que proceda 

com a devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca 

e apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 50192 Nr: 3595-37.2009.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECI ROSA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 164, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91789 Nr: 6244-67.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALMIR TAVARES DOS SANTOS

 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. 143, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 96257 Nr: 4646-44.2013.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THOMÁS RANDREY PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 120, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110018 Nr: 2577-68.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSO DA SILVA

 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. 143, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 111159 Nr: 3146-69.2015.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEITON SEBASTIÃO PEREIRA DO PRADO

 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. 264, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 125694 Nr: 4766-82.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMO JULIO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDGAR ESPIRITO SANTO 

OLIVEIRA - OAB:2.781/MNT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 68, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 126694 Nr: 411-92.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IZAMILTON DA ROSA, VULGO "MILTINHO"

 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. 62, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127972 Nr: 1260-64.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELCI DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 280, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131323 Nr: 3380-80.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DE ARAÚJO DAMACENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 

do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de f. 32, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 136734 Nr: 1073-22.2018.811.0025

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉIA OLIVEIRA LIMA - 

OAB:6283B/MT

 Intimação do (a) advogado (a) do recuperando (Resolução nº 113/2010, 
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do CNJ), para manifestação quanto ao cálculo de pena de fl. 50.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127978 Nr: 1266-71.2017.811.0025

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ MARIO DE OLIVEIRA

 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. 390, no prazo 

de 05 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127983 Nr: 852-32.2016.811.0050

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEDEÃO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO RECUPERANDO PARA, NO PRAZO DE 

05 DIAS PARA QUE ENTREVISTA O RECUPERANDO, BEM COMO PARA 

QUE MANIFESTE O QUE INTENDER DE DIREITO, TUDO EM CONFORMIDADE 

COM A R. DECISÃO DE FL. 304.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 110854 Nr: 2997-73.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ LOPES DE OLIVEIRA, VANDERLEI 

PLETSCH

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAILY COUTINHO FIGUEIRA - 

OAB:17200/MT, TEILON AUGUSTO DE JESUS - OAB:OAB/MT 23691

 Vistos,

Tendo em vista a juntada de fl. 566-569, VISTA à Defesa para 

manifestação quanto ao pedido de dispensa da testemunha, no mais 

DEFIRO o pedido formulado pela Defesa à f. 589. Para tanto, REDESIGNO a 

audiência para o dia 15/02/2019, às 14h30min.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

INTIMEM-SE e CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 3894 Nr: 11-21.1993.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMILSON JESUS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SELMA PINTO DE ARRUDA 

GUIMARÃES - OAB:3749-MT

 Vistos,

 INDEFIRO o pedido de substituição de testemunhas formulado à f. 735, 

pelas mesmas razões já delineadas nas decisões de fl. 613/614, 644 e 

727, cujas razões faço referência “per relationem”, técnica de motivação 

já autorizada pelas cortes superiores (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 

128463/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 15.03.2016, unânime, 

DJe 16.05.2016).

No mais, DEFIRO a juntada das declarações juntadas às fl. 737-762.

 CIÊNCIA ao Ministério Público;

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 4225 Nr: 125-13.2000.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LECINDO DE SANT"ANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROGÉRIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE RÉ, PARA NO PRAZO LEGAL 

MANIESTAR ACERCA DO DESARQUIVAMENTO DOS AUTOS, SOB PENA 

DE DEVOLUÇÃO AO ARQUIVO.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 91862 Nr: 6323-46.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FABIANA DA CRUZ ALBARELLO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUÍS FELIPE AVILA PRADO - 

OAB:7.910-A/MT

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DOUTOR LUÍS FELIPE AVILA 

PRADO, PARA NO PRAZO LEGAL, APRESENTAR AS ALEGAÇÕES FINAIS 

DO RÉU.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138022 Nr: 1978-27.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANGELICA CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA, 

CASSIMIRA ALVES DA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 PROCEDER A INTIMAÇÃO DO ADVOGADO, PARA NO PRAZO LEGAL, 

APRESENTAR AS PRIMEIRAS DECLARAÇÕES DA RÉ.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 138635 Nr: 2489-25.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO MARCOS ROSSI BRANZAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Vistos,

Trata-se de pleito de revogação da prisão preventiva ou liberdade 

provisória sem fiança formulado pelo acusado ANTONIO MARCOS ROSSI 

BRANZAN, alegando, em síntese, que não estão presentes os requisitos 

autorizadores da segregação cautelar, sobre o que o Ministério Público 

manifestou contrariamente ao pleito (fl. 64-72 e 74/75).

Muito bem.

Situando a questão, e revisitando o aporte fático utilizado para converter a 

prisão em flagrante delito em prisão preventiva do acusado, noto que não 

aportou nos autos nenhum elemento novo, razão por que REPORTO-ME à 

decisão de fl. 41/42, uma vez que a circunstância empírica permanece 

inalterada, ou seja, não houve alteração fática do cenário de garantia da 

ordem pública e aplicação da lei penal a justificar a alteração daquela 

decisão (natureza “rebus sic stantibus” da decisão judicial), cujas razões 

faço referência “per relationem”, técnica permitida pela jurisprudência do 

STF [“...O Supremo Tribunal Federal tem salientado, em seu magistério 

jurisprudencial, a propósito da motivação "per relationem", que inocorre 

ausência de fundamentação quando o ato decisório - o acórdão, inclusive 

- reporta-se, expressamente, a manifestações ou a peças processuais 

outras, mesmo as produzidas pelo Ministério Público, desde que nelas 

achem-se expostos os motivos, de fato ou de direito, justificadores da 

decisão judicial proferida ...” (Ag. Reg. no Habeas Corpus nº 127228/SP, 

2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, unânime, DJe 

12.11.2015)].

Confiram-se os trechos da decisão:

“(...) Segundo se extrai do auto de prisão em flagrante, a equipe de 

policiais surpreendeu o custodiado logo depois de cometer o furto, 

trajando as mesmas vestes da imagem extraída do circuito interno de 
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monitoramento.

 Ainda, pelo o que dos autos consta, o custodiado resistiu à prisão, fato 

este que tornou necessário o uso de algemas para contê-lo.

Com efeito, o Código de Processo Penal, para caracterizar flagrante delito, 

assevera que a autoridade competente, deverá ouvir o condutor, as 

testemunhas que acompanharam e interrogará os acusados sobre a 

imputação que lhe são feitas e somente recolherá os conduzidos à prisão 

se restar demonstra fundada suspeita.

Ora, não há como afastar a fundada suspeita a autorizar o 

reconhecimento do fumus comissi delicti, isto é, indícios suficientes de 

autoria e materialidade delitiva, pois, conforme se extrai do depoimento das 

testemunhas, a vítima teve seus pertences subtraídos pelo custodiado - 

versão corroborada parcialmente pelo próprio acusado em sede de 

interrogatório à Autoridade Policial.

Ademais, segundo os depoimentos dos Policiais, o custodiado resistiu à 

prisão; inclusive entrou em luta corporal com os milicianos.

(...)

Insta salientar que o custodiado é useiro e vezeiro na prática de crimes 

contra o patrimônio, o que demonstra seu comportamento divorciado 

daquele esperado de quem vive em sociedade, motivo pelo qual há a 

necessidade da sua segregação cautelar para preservar a ordem pública.

Dessa forma, no caso em voga a prisão preventiva resguarda a ordem 

pública, evitando-se, assim, a prática de novos crimes patrimoniais por 

parte do custodiado.

(...)

Por outro lado, a medida é necessária para garantir a aplicação da lei 

penal, uma vez que após ser encontrado pelos policiais militares, o 

autuado saiu em desabalada carreira, o que demonstra, em tese, que se 

furtará de eventual cumprimento de pena acaso sobrevenha édito 

condenatório.

(...)

 Logo, com a prova da materialidade delitiva, indício suficiente de autoria e 

demonstrado que a liberdade do acusado ofende a garantia da ordem 

pública e, diante da necessidade de assegurar a aplicação da lei penal, 

outro caminho não há a não ser converter a prisão em flagrante em prisão 

preventiva.

(...)”

Além do mais, o acusado aparenta estar enraizado no mundo do crime, 

isso porque responde ação penal sob o Código n. 65320 (furto 

qualificado) na Comarca de Aripuanã/MT; ação penal sob o Código n. 

64219 (apropriação indébita) e TC sob o Código n. 28652 na Comarca de 

Cotriguaçu/MT e a ação penal sob o Código n. 138154 (furto), em trâmite 

nesta Vara, já havendo, inclusive decreto de prisão preventiva em seu 

desfavor.

Diante desse cenário, reside o risco concreto aludido pela Lei. Nesse 

sentido o julgado do STJ sintetiza a questão:

“PENAL E PROCESSUAL. HABEAS CORPUS. PORTE DE ARMA. PRISÃO 

PREVENTIVA. NECESSIDADE DA CUSTÓDIA DEMONSTRADA. 

GRAVIDADE CONCRETA DO CRIME. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. 

PERICULOSIDADE DO RÉU. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. 1. A 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, acompanhando a 

orientação da Primeira Turma do Supremo Tribunal Federal, firmou-se no 

sentido de que o habeas corpus não pode ser utilizado como substituto de 

recurso próprio, sob pena de desvirtuar a finalidade dessa garantia 

constitucional, exceto quando a ilegalidade apontada for flagrante, 

hipótese em que se concede a ordem de ofício. 2. Exige-se concreta 

motivação do decreto de prisão preventiva, com base em fatos que 

efetivamente justifiquem a excepcionalidade da medida. 3. Circunstâncias 

descritas nos autos que corroboram a necessidade de mantença da 

segregação acautelatória do paciente, diante da existência de outra ordem 

de prisão preventiva em aberto em seu desfavor pela prática, em tese, de 

delitos de roubo e organização criminosa, demonstrativa de sua 

periculosidade e da possibilidade de reiteração delitiva. 4. Gravidade 

concreta das condutas imputadas ao paciente devidamente evidenciada, 

tornando necessária a prisão preventiva para a garantia da ordem pública. 

5. Habeas corpus não conhecido.” (STJ - HC: 304205 DF 2014/0236250-4, 

Relator: Ministro GURGEL DE FARIA, Data de Julgamento: 03/03/2015, T5 - 

QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/03/2015) (grifo nosso)

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva ou 

liberdade provisória sem fiança formulado pelo acusado.

INTIME-SE o Advogado constituído para apresentar defesa preliminar, no 

prazo legal.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 54426 Nr: 765-64.2010.811.0025

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADENILSON APARECIDO OLIVEIRA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER HERMES - OAB:OAB/MT 

16.727

 Vistos,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo procurador dativo do 

recuperando em face da sentença proferida à f. 101/102.

É o BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

De proêmio, é importante salientar que os embargos de declaração, 

consoante previsto no art. 382 do CPP, são possíveis quando houver, na 

sentença ou no acórdão, ambiguidade ou obscuridade ou contradição ou 

for omitido ponto sobre o qual devia pronunciar-se o juiz, senão vejamos:

“Art. 382. Qualquer das partes poderá, no prazo de 2 (dois) dias, pedir ao 

juiz que declare a sentença, sempre que nela houver obscuridade, 

ambigüidade, contradição ou omissão.” (grifo nosso)

Observo razão no pleito do embargante, eis que na sentença que declarou 

extinta a punibilidade do recuperando, não foi determinada o pagamento 

dos honorários advocatícios ao advogado dativo que atuou na defesa do 

requerido.

 Ante o exposto, RECEBO e JULGO PROVIDOS os presentes embargos de 

declaração, razão por que CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar 

o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 01 URH ao 

advogado EDER HERMES (OAB/MT 16.727).

EXPEÇA-SE certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo 

com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da 

CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.

No mais, a sentença continua intacta pelos seus fundamentos, só 

podendo ser alterada em sede recursal.

P.I.C.

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 117978 Nr: 262-33.2016.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELTON CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: YOUSSEF SAYAH EL ATYEH - 

OAB:26319/GO

 Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono os presentes autos a fim de intimar o (a) 

advogado (a ) FABRICIA ANDRADE SILVA, para que proceda com a 

devolução dos autos no prazo de 03 (três) dias, sob pena de busca e 

apreensão, nos moldes do artigo 431 da CNGC Judicial.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 81577 Nr: 1242-53.2011.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ZETINHO ROQUE DE ALMEIDA, ROSINO 

ANTERO DE SOUZA, TEN ALEX FONTES MEIRA E SILVA, SANDRO LUCIO 

FERNANDES DA SILVA, PM ORLANDO FRANCISCO GATTA GALVÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALE ARFUX JÚNIOR - 

OAB:6.843, DANIELI FELBER - OAB:10.623/MT, TENARESSA A. DE A. 

DELLA LÍBERA - OAB:7.031

 Vistos,

Trata-se de pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, pugnando 

pelo encaminhamento dos autos à Vara Militar de Cuiabá/MT.

Muito bem.

Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que merece 

acolhimento o pedido formulado pelo Ministério Público Estadual, pelas 
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razões ministeriais as quais adoto como razão de decidir, “per relationem”, 

técnica autorizada pela jurisprudência.

Ante o exposto, comungando com o entendimento do Parquet, DECLINO 

DA COMPETÊNCIA para processar este feito em favor da Vara Militar de 

Cuiabá/MT.

REDISTRIBUAM-SE estes autos àquela Vara.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127788 Nr: 1115-08.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CAC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDER DE MOURA PAIXÃO 

MEDEIROS - OAB:OAB/MT19095

 Vistos em correição. Considerando que a vítima sequer representou pela 

ameaça, não há que se fala em audiência do art. 16, restando apenas a 

necessidade de instrução em relação à contravenção de vias de fato. 

Assim, DETERMINO o ARQUIVAMENTO dos autos em relação ao crime de 

ameaça e DESIGNO audiência de instrução para o dia 03/03/2018, às 

14h30min. INTIMEM-SE, SAEM os presentes intimados, INTIME-SE a 

testemunha, CITANDO-SE e INTIMANDO-SE o acusado. CUMPRA-SE.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001158-88.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

EVA SIQUEIRA DE SENE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS MARCEL DE BARROS OAB - MT0017815A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 17h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001127-68.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON MORAIS COIMBRA FILHO (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 14h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001129-38.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ARCIVAL ANTUNES DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/10/2018 às 12h40min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001130-23.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS DA SILVA MAFRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

05/10/2018 às 12h50min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1001160-58.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ANACLETO ZANDONADI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - GO0026319A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A. (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 16h50min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001559-24.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250/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)

 

Tem o presente a finalidade de intimar ambas as partes, nas pessoas de 

seus advogados, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 17h00min.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001081-79.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE GASPARELO SANTI OAB - MT12250/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SBF COMERCIO DE PRODUTOS ESPORTIVOS LTDA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 17h10min.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010422-15.2015.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

VS COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCOES LTDA - ME 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO ZANDONA OAB - MT0016829A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUNALVA MARICHEN SIEVERS (EXECUTADO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 

seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

19/10/2018 às 16h40min.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000682-50.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

R R BERNARDO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WEBERKREY RIBEIRO BOTELHO OAB - MT21923/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ODEIR LUIZ GONCALVES DA ROCHA (REQUERIDO)

 

Tem o presente a finalidade de intimar a parte Requerente, na pessoa de 
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seu advogado, acerca da audiência de conciliação designada para o dia 

21/09/2018 às 13h50min.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Petengill

 Cod. Proc.: 135966 Nr: 545-85.2018.811.0025

 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:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO MARTINS FREISLEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dariane Agostinetto - 

OAB:20.322/O

 Tem o presente a finalidade de intimar o autor do fato, na pessoa de seu 

advogado, acerca da audiência de instrução e julgamento designada para 

o dia 24/08/2018 às 14h00min.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000863-93.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR SAUDACOES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000863-93.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: NESTOR SAUDACOES REQUERIDO: BANCO ITAU BMG 

CONSIGNADO S.A. Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de 

Débitos c/c Danos Morais c/c com Tutela Antecipada que NESTOR 

SAUDAÇÕES move em desfavor de BANCO ITAU BMG CONSIGNADO 

S.A., ambos devidamente qualificados no feito. Aduz na exordial que foi 

vítima de fraude e apenas descobriu ao procurar o Procon desta cidade 

para esclarecer dúvidas, quando foi informado de que haviam feito 

empréstimos consignados em seu benefício previdenciário, no valor de R$ 

217,00 (duzentos e dezessete reais). Decido. Pela análise da petição 

inicial, bem como dos documentos que a instruem, verifico de fato os 

requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil, autorizadores da 

concessão da tutela antecipada em casos em que se fazem presentes a 

probabilidade do direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação. O “fumus boni iuris” ressai dos autos, porquanto, de fato, o 

documento de ID 14031462 comprova que existem diversos empréstimos 

consignados sendo descontados diretamente do benefício previdenciário 

do requerente, mesmo tendo o autor afirmado não ter efetuado qualquer 

empréstimo. O “periculum in mora” encontra-se presente em razão da 

natureza alimentar do benefício previdenciário, cujos descontos ditos 

indevidos estão certamente prejudicando o orçamento do autor e quiçá lhe 

privando de adquirir insumos básicos para sua subsistência. É cediço a 

autoridade conferida ao juiz em, prevendo maiores prejuízos a uma das 

partes, autorize a sua equiparação em Juízo até restar comprovada a 

legalidade das inscrições trazidas aos autos. Por outro lado, não se 

vislumbra na antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo de 

irreversibilidade, pois que nos termos do art. 300, § 3º, do Código de 

Processo Civil, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada 

caso surgirem novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para suspender a 

cobrança do contrato que se encontra ativo de n.º 583207056 e o 

consequente desconto consignado, até posterior ordem deste juízo, sob 

pena de fixação de multa por descumprimento.. Dispenso a oferta de 

caução em razão da hipossuficiência do autor, bem como em razão de se 

tratar de empréstimo consignado o qual não acarretará eventuais 

prejuízos à requerida. Cite-se a parte requerida para que compareça a 

sessão de conciliação/mediação designada para o dia 6 de setembro de 

2018, às 14h30min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do 

NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não 

obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária. Intime-se. Cumpra-se. 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: 1000941-87.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL DE FARIAS MOZER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSWALDO ALVAREZ DE CAMPOS JUNIOR OAB - MT0006702A 

(ADVOGADO)

RODRIGO FRANCISCO DE SOUZA OAB - MT0019474A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000941-87.2018.8.11.0011. 

AUTOR: MANOEL DE FARIAS MOZER RÉU: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S/A Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência de 

Débito c/c Indenização Por Danos Morais e Pedido de Tutela Antecipada 

que MANOEL DE FARIAS MOZER, move em desfavor de BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTO S.A.,, ambos devidamente qualificados no 

feito. Aduz na exordial que recebeu um carnê em sua residência de um 

empréstimo que supostamente teria efetuado perante o requerido com 48 

(quarenta e oito) parcelas fixas e mensais de R$ 1.122,59 (um mil, cento e 

vinte e dois reais e cinquenta e nove centavos), com vencimento da 1ª 

parcela para o dia 15.06.2018 e a última para o dia 15.05.2022. Contudo, 

como desconhecera referida operação bancária, procurou o reclamado e 

lá foi informado de que haviam efetivado a tomada de valores para 

aquisição de um veículo Citroen C4 Lounge, no valor de R$ 46.000,00 

(quarenta e seis mil), dando de entrada a quantia R$ 13.800,00 (treze mil e 

oitocentos reais) e financiando o valor de R$ 34.694,29 (trinta e quatro mil, 

seiscentos e noventa e quatro reais e vinte e nove centavos), assim como 

pode ser verificado pelo Contrato do financiamento anexo ao autos, sob o 

n° 0126423359, o qual o requerente afirma desconhecer. Narra, por fim, 

que a assinatura constante do contrato não é de sua autoria e que 

possivelmente fora vítima de estelionatário, motivo pelo qual requer a 

concessão de liminar para suspender todas as cobranças/parcelas 

vencidas e vincendas do “Carnê” sob o código n° 4150-5 0712300-0, 

documento nº 0001 01.2.642335-9, oriundo do Contrato de Financiamento 

n° 0126423359, a fim de evitar futura restrição indevida em nome do 

requerente. Decido. Pela análise da petição inicial, bem como dos 

documentos que a instruem, verifico de fato os requisitos do art. 300 do 

Código de Processo Civil, autorizadores da concessão da tutela 

antecipada em casos em que se fazem presentes a probabilidade do 

direito e o perigo de dano irreparável ou de difícil reparação. O “fumus boni 

iuris” ressai dos autos, porquanto, de fato, o contrato de ID 14167255 a 

14167255 comprova o empréstimo realizado em nome do requerente, o 

qual o mesmo afirma não ter contratado. O “periculum in mora” 

encontra-se presente em razão do risco de negativação do nome do 

requerente por dívida supostamente não contraída pelo mesmo. É cediço a 

autoridade conferida ao juiz em, prevendo maiores prejuízos a uma das 

partes, autorize a sua equiparação em Juízo até restar comprovada a 

legalidade das inscrições trazidas aos autos. Por outro lado, não se 

vislumbra na antecipação do provimento jurisdicional almejado o perigo de 
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irreversibilidade, pois que nos termos do art. 300, § 3º, do Código de 

Processo Civil, a tutela antecipada pode ser a qualquer tempo revogada 

caso surgirem novos fatos que assim autorizem. Diante do exposto, 

DEFIRO A ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA para suspender as 

cobranças/parcelas vencidas e vincendas do “Carnê” sob o código n° 

4150-5 0712300-0, documento nº 0001 01.2.642335-9, oriundo do 

Contrato de Financiamento n° 0126423359, até posterior ordem deste 

juízo, sob pena de multa por descumprimento. Dispenso a oferta de 

caução em razão da hipossuficiência do autor, bem como em razão de se 

tratar de empréstimo consignado o qual não acarretará eventuais 

prejuízos à requerida. Cite-se a parte requerida para que compareça a 

sessão de conciliação/mediação designada para o dia 6 de setembro de 

2018, às 15h00min, devidamente acompanhada por seu advogado, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania – CEJUSC desta Comarca, com antecedência mínima 

de 30 (trinta) dias, devendo o(a) réu(ré) ser citado(a) com pelo menos 20 

(vinte) dias de antecedência. Designada a audiência, intime-se o autor na 

pessoa do seu advogado, nos termos do §3º, do art. 334 do NCPC. As 

partes poderão constituir representante, por meio de procuração 

específica com poderes para negociar e transigir (§10º, art. 334, do 

NCPC). Advirto as partes que o seu não comparecimento injustificado à 

oralidade é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

sancionado com multa de até 2% (dois por cento) da vantagem econômica 

pretendida ou do valor da causa, a qual será revertida em favor do 

Estado. Obtida a autocomposição, a minuta do acordo deverá ser 

imediatamente encaminhada para esta Magistrada para homologação. Não 

obtida a autocomposição, sairá a parte requerida devidamente intimada 

para a apresentação de contestação, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo 

termo inicial será a data da audiência de conciliação/mediação, sob de 

pena de serem havidos como verdadeiras as alegações de fatos 

formuladas pela parte autora (art. 344 do NCPC). Defiro os benefícios da 

assistência judiciária. Intime-se. Cumpra-se. Mirassol D’Oeste/MT, 02 de 

agosto de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de direito em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000675-03.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DIONES MOTA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELDA MARIANO DE ANDRADE OAB - MT17414/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

CARLOS ROBERTO COSTA (EXECUTADO)

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000675-03.2018.8.11.0011. 

EXEQUENTE: DIONES MOTA DE OLIVEIRA EXECUTADO: YMPACTUS 

COMERCIAL S/A, CARLOS NATANIEL WANZELER, CARLOS ROBERTO 

COSTA, JAMES MATTHEW MERRILL Os autos vieram conclusos ao 

recebimento ou não da inicial, tendo a autora pugnado pela concessão das 

benesses da justiça gratuita, contudo, verifico que o pleito necessita de 

dilação probatória. A Constituição Federal, art. 5º, inciso LXXIV, prevê 

que: "O Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que 

comprovarem insuficiência de recursos”. Do disposto normativo 

constitucional acima citado, aufere-se que a gratuidade será concedida 

apenas àqueles que trouxerem provas fartas a comprovar a 

hipossuficiência financeira. O art. 99, §3º, do CPC é claro ao dispor que a 

alegação de hipossuficiência possui apenas presunção de veracidade, 

devendo ser acompanhada de provas suficientes para demonstração da 

impossibilidade financeira de arcar com as custas processuais, conforme 

entendimento unânime no Superior Tribunal de Justiça. A propósito, 

lecionam Nelson Nery Júnior e Rosa Maria Andrade Nery: O juiz da causa, 

valendo-se de critérios objetivos, pode entender que a natureza da ação 

movida pelo interessado demonstra que ele possui porte econômico para 

suportar as despesas do processo. A declaração pura e simples do 

interessado, conquanto seja o único entrave burocrático que se exige 

para liberar o magistrado para decidir em favor do peticionário, não é 

prova inequívoca daquilo que ele afirma, nem obriga o juiz a se curvar aos 

seus dizeres se de outras provas e circunstâncias ficar evidenciado que 

o conceito de pobreza que a parte invoca não é aquele que justifica a 

concessão do privilégio. Cabe ao magistrado, livremente, fazer juízo de 

valor acerca do conceito do termo pobreza, deferindo ou não o benefício 

(Código de Processo Civilcomentado e legislação extravagante, 11ª 

edição. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2010, nota n. 2 ao artigo 

4º da Lei 1.060/50, p. 1.562). Em julgamento de caso análogo, Agravo de 

Instrumento nº 7.304.231-4, o ilustre Desembargador Campos Mello, do 

TJSP, entendeu que: "É verdade que incide, em princípio, a presunção de 

pobreza de quem a afirma para obter os benefícios da gratuidade, 

consoante o disposto no art. 4º, caput, da Lei 1.060/50. No entanto, isso 

não significa que não possa o magistrado entender necessária a 

comprovação da insuficiência de recursos de quem pleiteia o RESUMO 

INTEIRO TEOR EMENTA PARA CITAÇÃO benefício. O juiz não é obrigado a 

esperar que a parte contrária formule impugnação ao pedido de 

assistência judiciária, se, diante do que consta dos autos, vislumbra 

indícios de que a real situação financeira do requerente não se coaduna 

com o conteúdo da declaração de pobreza. Pode, diante disso e em 

defesa do interesse público, determinar a apresentação de documentação 

suplementar que entender necessária ao seu convencimento. Pode, em 

resumo, determinar a produção de provas a respeito. É o que tem sido 

decidido no Superior Tribunal de Justiça (cf. Ag.Rg. no Ag. nº 691.366/RS, 

5ªT., Rel. Min. Laurita Vaz, DJU 17.10.05 e Ag.Rg. nos Emb. Dec. no Ag. nº 

664.435/SP, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, DJU 01.07.05), com respaldo 

da boa doutrina (Nelson Nery Júnior e Rosa e Maria de Andrade 

Nery,"Código de Processo Civil Comentado e Legislação Processual Civil 

Extravagante em Vigor", Ed. RT, 3a ed., nota 1, ao art. 4º da Lei 

1.060/50)". Compartilhando deste entendimento, colaciono recentes 

julgados: PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE 

DA JUSTIÇA. DECLARAÇÃO DE POBREZA. PRESUNÇÃO RELATIVA. 

POSSIBILIDADE DE EXIGIR NOVOS DOCUMENTOS. ULTIMAS 

DECLARAÇÕES. IMPOSTO DE RENDA. AFERIÇÃO DA REAL 

POSSIBILIDADE DE CUSTEIO DAS DESPESAS PROCESSUAIS. OFENSA AO 

PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO. 1- 

A presunção relativa de hipossuficiência pode ser afastada mediante 

verificação, pelo magistrado, da possibilidade econômica do agravante em 

arcar com as custas do processo. Inexiste, portanto, qualquer ofensa à 

legislação federal invocada. 2- Os artigos 5º e 6º da Lei n. 1.060/50 

permitem ao magistrado indeferir os benefícios inerentes à assistência 

judiciária gratuita no caso de "fundadas razões". Permite, em 

consequência, que o Juiz que atua em contato direto com a prova dos 

autos, perquira acerca da real condição econômica do demandante. 

Precedentes do STJ e desta Corte Regional; 3- Respeitado o juízo 

discricionário do magistrado, consistente na zelosa medida de, antes 

mesmo de decidir acerca da gratuidade da justiça, perquirir a real 

possibilidade da parte autora em custear as despesas do processo, não 

visualizo qualquer ilegalidade na decisão combatida em se exigir novos 

documentos para a demonstração da condição alegada, motivo pelo qual, 

merece ser mantida a decisão atacada, nos exatos termos que proferida. 

4- Agravo de instrumento desprovido. (TRF3, AI 00069253120164030000 

SP, 7ª Turma, Desembargador Federal Carlos Delgado, j. 8 de Maio de 

2017) Também: "PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DEFICIÊNCIA NO TRASLADO DE PEÇA 

OBRIGATÓRIA. CÓPIA DA PETIÇÃO DAS CONTRARRAZÕES AO 

RECURSO ESPECIAL INCOMPLETA. DECISÃO MANTIDA. 1. Sendo dever 

do recorrente instruir o agravo de instrumento com os documentos 

obrigatórios, elencados no art. 544, § 1º, do CPC (com redação anterior à 

Lei n. 12.322/2010), a deficiência na formação do instrumento impede o 

conhecimento do recurso interposto. 2. No caso, a parte recorrente não 

trouxe a cópia integral das contrarrazões ao recurso especial. 3. 

Ademais, o conhecimento do recurso especial, nesse caso, encontra 

óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. A presunção de hipossuficiência oriunda da 

declaração feita pelo requerente do benefício da justiça gratuita é relativa, 

sendo possível a exigência, pelo magistrado, da devida comprovação. 5. 

Agravo regimental a que se nega provimento". (STJ, AgRg no Ag 

1368322/SP, QUARTA TURMA, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, 

julgado em 18/04/2013, DJe 30/04/2013) PROCESSUAL CIVIL - BENEFÍCIOS 

DA JUSTIÇA GRATUITA (LEI Nº 1.060/50)- CONCESSÃO EM SENTENÇA - 

AUSÊNCIA DE PEDIDO DA PARTE - ERRO MATERIAL - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS DEVIDOS - PEDIDO DE GRATUIDADE EM 

CONTRARRAZÕES - NÃO DEMONSTRAÇÃO DOS PRESSUPOSTOS 

LEGAIS - INDEFERIMENTO. 1. (...). 3. A Lei nº 1.060/50 estabelece normas 

para a concessão de assistência judiciária gratuita, estatuindo as 

hipóteses para sua concessão. No art. 4º, encontra-se disciplinada a 
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forma pela qual se deve pleitear o benefício. A intenção do legislador foi a 

de simplificar o requerimento, para possibilitar a gratuidade judiciária 

àqueles que não têm condições de pagar as custas do processo e os 

honorários do advogado, independentemente de outras formalidades. 4. A 

apresentação de declaração de pobreza, no entanto, não conduz à 

presunção absoluta da condição de necessitado da parte, razão pela qual 

nada obsta ao julgador perquirir em torno do contexto fático e probatório, a 

fim de verificar se estão presentes os pressupostos autorizadores do 

benefício. 5. Sobressai dos autos a possibilidade de o demandante arcar 

com os ônus da sucumbência, não havendo elementos que indiquem a 

alteração de sua condição financeira e, consequentemente, a 

superveniente impossibilidade financeira de arcar com as verbas da 

sucumbência. Indeferimento do pedido de justiça gratuita formulado em 

c o n t r a r r a z õ e s .  6 .  A p e l a ç ã o  p r o v i d a " .  ( T R F - 3 ,  A C 

0012498-39.2005.4.03.6110, SEXTA TURMA, Rel. Des. Fed. MAIRAN 

MAIA, e-DJF3 Judicial 1 DATA: 30/04/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – NÃO COMPROVAÇÃO SUFICIENTE NOS 

AUTOS – A mera existência de declaração firmada pelas partes, por 

vezes, não é o único requisito necessário para a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita. Alegação que depende de 

prova. Nos autos o agravante apresenta, além da declaração de pobreza, 

declarações de imposto de renda que, no entanto, não comprovam as 

suas hipossuficiências financeiras. RECURSO NÃO PROVIDO, COM 

OBSERVAÇÃO. (TJSP, AI 21495440920158260000, 22ª Cãmara de Direito 

Privado, Relator Roberto Max Crachen, j. 27/08/2015) (grifos nossos) 

Compulsando detidamente os autos, verifico que o autor está devidamente 

empregado, auferindo renda mensal, conforme comprova holerite anexo e 

que na data dos fatos fez o investimento no valor de $ 6.070,50 (seis mil 

setenta reais e cinquenta centavos), circunstâncias estas que é contrária 

à alegação de hipossuficiência financeira alegada. Desta feita, INTIME-SE 

o(a) douto(a) causídico(a) para, no prazo de 15 (quinze) dias, juntar aos 

autos a última declaração de imposto de renda do requerente, a qual se 

trata de documentação hábil e atual que possibilita a comprovação da 

alegada impossibilidade de suportar as custas/despesas processuais em 

prejuízo do sustento próprio e de sua família, nos termos do §2º do art. 99 

do NCPC. Após, decorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me 

os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol 

D’Oeste/MT, 31 de julho de 2017. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito em 

Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000997-23.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

JUBA SUPERMERCADOS LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

André Carvalho Rondon Badini (IMPETRADO)

 

Cuida-se de “Mandado de Segurança” proposto por JUBA 

SUPERMERCADOS LTDA em face do ANDRÉ CARVALHO RONDON 

BADINI, Superintendente do Procon em Cuiabá/MT, visando suspensão em 

sede liminar da multa administrativa aplicada, e, no mérito, a sua exclusão 

ou redução. Contudo, analisando detidamente os autos, verifico que este 

juízo não possui competência para apreciar o presente mandamus, uma 

vez que em se tratando de Mandado de Segurança a competência é 

absoluta e fixada em razão da qualificação da autoridade apontada como 

coatora e de sua sede funcional. Acerca da necessidade de 

reconhecimento da incompetência absoluta em ações mandamentais, 

posicionou-se o Superior Tribunal de Justiça: ADMINISTRATIVO E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA. 

AGÊNCIA NACIONAL DE TRANSPORTES TERRESTRES - ANTT. 

COMPETÊNCIA EM RAZÃO DA SEDE FUNCIONAL DA AUTORIDADE 

COATORA. 1. A despeito do presente recurso especial ter sido admitido 

na instância a quo como "representativo de controvérsia", nos termos do 

disposto no artigo 543-C do CPC, verifica-se que a questão posta nos 

autos não se subsume à discussão acerca da competência territorial para 

processar e julgar ação anulatória de multas aplicadas por agência 

reguladora, pois se trata de mandado de segurança, o que retira o feito 

dentre aqueles considerados por repetitivos para os fins do artigo 543-C 

do CPC, combinado com o artigo 2º, §1º, da Resolução/STJ n. 8/2008, o 

qual deverá ter seu processamento regular perante à competência da 

Primeira Turma. 2. Não se configura a violação ao artigo 535, inciso II, do 

CPC, uma vez que o Tribunalde origem se manifestou de forma clara e 

suficiente sobre a questão posta nos autos, apenas não adotando a tese 

defendida pela recorrente. 3. A matéria de fundo cinge-se em torno da 

competência para apreciar mandado de segurança impetrado com o 

objetivo de anular as autuações lavradas pela Agência Nacional de 

Transportes Terrestres - ANTT, autarquia com sede e foro em Brasília, 

estabelecidos pelo artigo 21 da Fl. 7 de 10 TERCEIRA CÂMARA CÍVEL 

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 44696/2012 - CLASSE CNJ - 202 - 

COMARCA CAPITAL Lei 10.233/2001. A impetrante apontou o 

Superintendente de Serviços e Transportes de Passageiros da ANTT 

como autoridade coatora e elegeu a Seção Judiciária de São Paulo como 

competente, sob o argumento de existência de sucursal da autarquia 

neste local, bem como pelo fato de que atos tidos por ilegais e abusivos 

teriam lá ocorrido, nos termos do que preconiza as regras fixadas pelo 

artigo 100, IV, "a" e "b", do CPC. 4. Ocorre que, em sede de mandado de 

segurança, a competência é absoluta e fixada em razão da qualificação 

da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional. 

Precedentes: CC 60.560/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 

12/2/2007; CC 41.579/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 

24/10/2005, p. 156; CC 48.490/DF, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 

19/5/2008). Em assim sendo, estando a sede funcional da autoridade 

coatora localizada em Brasília, conforme asseveraram as instâncias 

ordinárias, bem como se depreende da leitura da Lei n. 10.233/2001, que 

instituiu a ANTT e dispôs acerca da sua estrutura organizacional, e do 

Regimento Interno dessa autarquia, é inequívoco que o foro competente 

para julgar o mandado de segurança em questão é uma das varas 

federais do Distrito Federal e não em São Paulo, onde a ANTT mantém 

apenas uma unidade regional. 5. Recurso especial não provido. (REsp 

1101738/SP, Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, 

julgado em 19/03/2009, DJe 06/04/2009) Ora, tendo em vista que, 

conforme consta da própria qualificação da Autoridade Coatora, a mesma 

exerce suas funções na comarca de Cuiabá/MT, e, sua sede também lá se 

encontra, o reconhecimento da incompetência deste Juízo é medida de 

vigor. Nesse pórtico, também entendeu o E. TJMT: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO - 

SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR - APROVAÇÃO NAS FASES INICIAIS DO 

CERTAME - NÃO RECOMENDAÇÃO NA AVALIAÇÃO PSICOLÓGICA - 

IMPETRAÇÃO DO MANDAMUS BUSCANDO SUSPENSÃO DA PUBLICAÇÃO 

DO RESULTADO DAQUELA AVALIAÇÃO - SENTENÇA QUE RECONHECE 

A INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO DA COMARCA DA CAPITAL - SEDE DA 

AUTORIDADE APONTADA COATORA - AUTORIDADES COATORAS COM 

SEDES DISTINTAS - DECLINAÇÃO DE COMPETÊNCIA – NECESSIDADE DE 

AVERIGUAÇÃODA LEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA IMPETRADA – 

RECURSO DESPROVIDO. 1. "[...] Ocorre que, em sede de mandado de 

segurança, a competência é absoluta e fixada em razão da qualificação 

da autoridade apontada como coatora e de sua sede funcional. 

Precedentes: CC 60.560/DF, Rel. Min. Eliana Calmon, Primeira Seção, DJ 

12/2/2007; CC 41.579/RJ, Rel. Min. Denise Arruda, Primeira Seção, DJ 

24/10/2005, p. Fl. 1 de 10 TERCEIRA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE 

INSTRUMENTO Nº 44696/2012 - CLASSE CNJ - 202 - COMARCA CAPITAL 

156; CC 48.490/DF,Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Seção, Dje 19/5/2008). Em 

assim sendo, estando a sede funcional da autoridade coatora localizada 

em Brasília, conforme asseveraram as instâncias ordinárias, bem como se 

depreende da leitura da Lei n. 10.233/2001, que instituiu a ANTT e dispôs 

acerca da sua estrutura organizacional, e do Regimento Interno dessa 

autarquia, é inequívoco que o foro competente para julgar o mandado de 

segurança em questão é uma das varas federais do Distrito Federal e não 

em São Paulo, onde a ANTT mantém apenas uma unidade regional. 5. 

Recurso especial não provido. (REsp 1101738/SP, Rel. Ministro BENEDITO 

GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/03/2009, DJe 06/04/2009) 

2. " [...] Em sede de mandado de segurança, a competência jurisdicional é 

definida pela categoria da autoridade coatora ou pela sua sede funcional, 

sendo irrelevante a natureza do ato impugnado. Precedentes do STJ. 

Estando o pólo passivo composto por autoridades com sedes funcionais 

distintas, será competente o foro da localidade onde está a sede da 

autoridade com maior categoria funcional. Preliminar suscitada de ofício, 

para cassar a sentença, determinando a remessa dos autos para o juízo 

competente. (Ap Cível/Reex Necessário 1.0680.08.015432-0/001, Rel. 

Des.(a) Leite Praça, 5ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/08/2011, 

publicação da súmula em 22/09/2011). Ante o exposto, declino da 

competência em favor do Juízo da Comarca de Cuiabá/MT, para onde 

deverão ser encaminhados os autos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 
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necessário. Às providências. 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: 1000881-17.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

HELENA MARIA 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: 1000881-17.2018.8.11.0011. 

AUTOR: HELENA MARIA DA SILVA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por HELENA 

MARIA DA SILVA contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada 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 

preencheria as condições para percepção do beneficio pretendido. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese à 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 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). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com m-51.1 - transtornos de 

discos lombares e de outros discos intervertebrais com 

radiculopatia;m-47.0 - síndromes de compressão da artéria espinhal 

anterior ou vertebral anterior; m-50.1 - transtorno do disco cervical com 

radiculopatia; m539 - dorsopatia não especificada; f-41.1 - ansiedade 

generalizada; f-43.0 - reação aguda ao stress; f-60.3 - transtorno de 

personalidade com instabilidade emocional, motivo pelo qual se encontra 

incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com sua 

situação, foram juntados ao processo elementos probatórios suficientes à 

demonstração da prova inequívoca em que se baseia para formular o 

pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que 

as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos 

atualizados que constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a 

negativa do requerido em fornecer o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. Além disso, conforme dados descritos no CNIS/INSS, acostado a 

exordial, verifico que a parte autora possui contribuições previdenciárias 

desde idos de maio de 2001 até setembro de 2015, além do fato de que 

recebeu o benefício auxílio-doença de 09/09/2015 à 22/04/2016 e 

23/04/2016 à 16/02/2018, data em que foi cessado. O perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que 

acomete a parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro 

clínico. De outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito 

da parte requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória 

satisfativa em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de 

forma a resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto 

que a tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 

3.º, do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio Doença à autora, no valor do 

salário-de-contribuição, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da cessação, qual seja, 16 de fevereiro de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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 de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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, demonstrada a hipossuficiência da parte autora, assim 
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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, 03 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000705-38.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA CORREIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEBORA ALESSANDRA FERREIRA OAB - MT0018996A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMIR ROJAS SILVERIO (EXECUTADO)

 

Cuida-se de ação de EXECUÇÃO DE ACORDO DOS ALIMENTOS proposto 

por APARECIDA DA SILVA CORREIA em face de SAMIR ROJAS SILVERIO. 

Como é cediço, o presente feito se trata de meio de execução de acordo 

homologado nos autos principais sob numeração única 

1451-64.2011.811.0011, cód. 130462, o qual tramita de forma física 

perante a Primeira Vara desta comarca, tendo inclusive a autora pugnado 

pela distribuição por dependência e em apenso. Ocorre que, diante da 

publicação da RESOLUÇÃO TJ-MT/TP Nº 03 DE 12 DE ABRIL DE 2018, que 

Regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, mas ressalvou em seu art. 

62 que Os autos físicos, incluindo seus incidentes presentes ou futuros, 

objeto de redistribuição para unidades jurisdicionais que utilizam o Sistema 

PJe, deverão continuar tramitando fisicamente. À vista da exposição 

realizada acima, determino seja dada baixa na distribuição do presente 

feito, ante a impossibilidade de tramitar de forma eletrônica, tendo em vista 

ser necessário seu apensamento aos autos físicos, devendo o autor se 

valer dos meios cabíveis para propositura da presente ação. Arquive-se. 

Mirassol D’Oeste, 31 de juLho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de 

Direito em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000773-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA MARAIA BINDANDE (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: 1000773-85.2018.8.11.0011. 

AUTOR: ROSALINA MARAIA BINDANDE RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL 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: 1000882-02.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON RIBEIRO DE SOUZA (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 Cuida-se de Ação Previdenciária proposta 

por NELSON RIBEIRO DE SOUZA 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 à 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 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). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com HANSENÍASE [LEPRA] 

DIMORFA- CID- A30.3; DIABETES MELLITUS NÃO ESPECIFICADO - COM 

COMA- CID- E14.0; OUTRAS DERMATITES ATÓPICA CID – L20.8, motivo 

pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para 

corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos atualizados que constatam sua real situação. Calha 

assinalar que houve a negativa do requerido em fornecer o aludido 

benefício na seara administrativa, consoante se infere dos formulários 

anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, 

podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em 

razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 
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do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio Doença à autora, no valor do 

salário-de-contribuição, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir do requerimento administrativo, qual seja, 01 de fevereiro 

de 2018. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. 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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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 de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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, demonstrada 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, 03 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000903-75.2018.8.11.0011
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JANDIRA DE SOUZA (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: 1000903-75.2018.8.11.0011. 

AUTOR: JANDIRA DE SOUZA RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por JANDIRA DE 

SOUZA 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 à 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 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). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com fibromialgia– CID M 79.7; 

(osteo) artrose primária generalizada – CID M 15.0, outras lesões do 

ombro dorsopatia não especificada – CID M 75.8, bursite trocantérica- CID 

M 70.6, transtorno do disco cervical com radiculopatia – CID M 50.1, 

síndrome cervicobraquial- cid m 53.1, outras espondiloses com 

radiculopatias-CID M 47.2, radiculopatia- CID M 54.1, transtorno do disco 

cervical com radiculopatia- CID M 50.1, dorsopatia não especificada- CID M 

53.9, transtornos de discos lombares e de outros discos intervertebrais 

com radiculopatia – CID M 51.1, ranstorno não especificado dos tecidos 

moles relacionados com o uso, uso excessivo e pressão- CID M 70.9, 

conforme exames anexo, motivo pelo qual se encontra incapacitada para 

as atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram 

juntados ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração 

da prova inequívoca em que se baseia para formular o pedido e 

caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as 

doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos 

atualizados que constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a 

negativa do requerido em fornecer o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 
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afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio Doença à autora, no valor do 

salário-de-contribuição, inclusive décimo terceiro salário proporcional, 

devidos a partir da data da cessação, qual seja, 23 de março de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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 a perita, para ciência dos quesitos, para fins dos 

incisos do § 2º do art. 465, salvo o inciso I, bem como do art. 473, incisos 

e parágrafos, todos do Novo Código de Processo Civil. Para a expert 

nomeada, fixo honorários periciais no valor de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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, demonstrada 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, 03 de agosto de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito de Substituição Legal (Assinado Digitalmente)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000783-32.2018.8.11.0011. 

AUTOR: TATIELEM ROMERO MENDES RÉU: INSTITUTO NACIONAL DA 

SEGURIDADE SOCIAL - INSS 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-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000782-47.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT0012406S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI - ME (RÉU)

HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000782-47.2018.8.11.0011. 

AUTOR: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A RÉU: HIDERALDO BRUNO 

CAMILOTTI - ME, HIDERALDO BRUNO CAMILOTTI Expeça-se mandado de 

pagamento, com prazo de quinze dias, nele cientificando-se o réu de que: 

a) nesse mesmo prazo, poderá efetuar o 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, 02 de agossto de 2018. Edna Ederli Coutinho 

Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 149465 Nr: 557-54.2012.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roselena Aparecida Pereira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Mirassol D´Oeste - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Antonio Rosa - 

OAB:4.153

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. decisão de fls. 168 a qual 

encontra-sedisponível no site do TJMT, bem como que foi designada pelo 

perito nomeado no presente feito a data para a realização da perícia para 

o dia 27 de Agosto de 2018 a ser realizada pelo períto Marco Aurélio 

Lisboa Viscardi da Silva - CREA nº. 121.421.185-2.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 150987 Nr: 202-44.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alzira Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jobé Barreto de Oliveira - 

OAB:8404, LUCINÉIA RODRIGUES DE SOUZA - OAB:16339

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação do Procurador da parte autora da r. sentença de fls.158 a qual 
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encontra-se disponível no site do TJMT

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 257171 Nr: 557-44.2018.811.0011

 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: Marcos Antonio dos Santos, Sindicato dos Servidores 

Públicos Municipais de Mirassol D'Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Mirassol D'Oeste - MT., Euclides 

da Silva Paixão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da Procuradora da parte autora da r. sentença de fls. 107/109 a 

qual encontra-se disponível no site do TJMT

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 90863 Nr: 3964-73.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Antônio Saravalli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 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 3964-73.2009 .811.0011 Código 90863

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: O Município de Mirassol D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Ademir Antonio Saravalli

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Ademir Antônio Saravalli, Cpf: 

47428201934, Endereço: Rua São Bento, 51, Bairro: Parque Morumbi, 

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

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 116206 Nr: 3069-78.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública do Município de Mirassol D´Oeste

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzia De Fatima Testa

 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 3069-78.2010 .811.0011 Código 116206

ESPÉCIE: Ação de Execução

PARTE REQUERENTE: A Fazenda Pública do Município de Mirassol 

D’Oeste- MT

PARTE REQUERIDA: Luzia de Fátima Testa

INTIMANDO(A, S): Executados(as): Luzia de Fatima Testa, CNPJ: 

08726459000189, brasileiro(a), Endereço: Rua 14 de Maio Nº 1205, Bairro: 

Cidade Tamandaré, 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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000630-96.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OTAVIO SEITI SHINTANI (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 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000630-96.2018.8.11.0011. 

AUTOR: OTAVIO SEITI SHINTANI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Otavio Seiti 

Shintani contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 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). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 
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de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticada com transtornos de discos 

lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 10 

M51.1); Dorsopatia não especificada (CID 10 M53.9); Capsulite adesiva do 

ombro (CID M75.0); e outras patologias especificadas, motivo pelo qual se 

encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com 

sua situação, foram juntados ao processo elementos probatórios 

suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se baseia para 

formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de 

alegar que as doenças que possui são graves, nota-se por meio de 

atestado médico datado em março de 2018, que trata-se de patologias 

com quadro crônico, impossibilitando o requerido de exercer qualquer tipo 

de trabalho laboral. Calha assinalar que houve a negativa do requerido em 

fornecer o aludido medicamento na seara administrativa, consoante se 

infere dos formulários anexados com a exordial. O perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que 

acomete a parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro 

clínico. De outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito 

da parte requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória 

satisfativa em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de 

forma a resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto 

que a tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 

3.º, do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio Doença à autora, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir do indeferimento administrativo, qual seja, 13 de abril de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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 de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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, 18 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho JUÍZA DE DIREITO (Assinado Digitalmente) [1] Id.: 13425470, 

13425485, 13425502, 13425516, 13425522, 13425543, 13425565, 

13425581, 13425600, 13425605, 13425614.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000965-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO CESAR FERREIRA SANTOS (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 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000965-18.2018.8.11.0011. 

AUTOR: GERALDO CESAR FERREIRA SANTOS RÉU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária 

proposta por Geraldo Cesar Ferreira Santos contra o Instituto Nacional do 

Seguro Social - INSS, ambos devidamente qualificados nos autos, 

alegando em resumo, que se encontra incapacitada para o trabalho, razão 

pela qual postula auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade 

permanente, converter em aposentadoria por invalidez, uma vez que a 

parte autora preencheria as condições para percepção do beneficio 

pretendido. Com a inicial vieram os documentos[1]. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que pese à 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 012016, 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. 

Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica consistente em 

obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o benefício pleiteado. 

Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida são regidos pelo 

disposto no artigo 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). 

Como se sabe, o processo não tem um fim em si mesmo, já que este deve 

ser efetivo e conter aptidão para cumprir, integralmente, sua função 

sócio-política-jurídica e atingir seus fins institucionais, sendo que entre as 

suas múltiplas dimensões se encontra a utilidade, ou seja, o processo 

deve chegar ao seu término tendo a aptidão de satisfazer o interesse 

legítimo que se procura resguardar, pois um processo é efetivo quando 

elimina insatisfações com justiça e resguarda o direito ameaçado. 

Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela antecipada 

necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do elemento fático 

em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança 

do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de uma regra 

processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela antecipatória 

quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, o juiz em 

sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam a 

participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 
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de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com Rim Transplantado (CID Z 

94.0); Doença Renal em Estágio Final (CID N 18.0); Hipertensão Arterial 

(CID I 10); e outras patologias especificadas, motivo pelo qual se encontra 

incapacitada para as atividades laborativas. Para corroborar com sua 

situação, foram juntados ao processo elementos probatórios suficientes à 

demonstração da prova inequívoca em que se baseia para formular o 

pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de alegar que 

as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos médicos que 

constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a negativa do 

requerido em fornecer o aludido benefício na seara administrativa, 

consoante se infere dos formulários anexados com a exordial. O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo decorre da própria 

enfermidade que acomete a parte autora, podendo haver piora substancial 

do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da urgência e da 

probabilidade, do direito da parte requerente, é imprescindível que se 

conceda a tutela provisória satisfativa em comento, entregando-lhe o bem 

da vida, imediatamente, de forma a resguardar o seu direito fundamental à 

vida com dignidade, posto que a tutela seja irreversível. Ademais, não 

obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo Código de Processo Civil, a 

qual trata da irreversibilidade da medida, caracterizada como pressuposto 

negativo à concessão da medida, ou seja, por ela o juiz só poderá 

conceder quando não houver perigo de irreversibilidade, denota-se que a 

requerente conseguiu reunir conjunto probatório suficiente para 

demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o periculum in mora. Não se 

trata de antecipação do provimento jurisdicional, o qual teria por objetivo 

fornecer ao demandante os efeitos práticos da tutela pretendida. Quando 

se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar em detrimento das regras 

burocráticas do Poder Público, estas devem ser afastadas no intuito de se 

fazer valer os princípios e os direitos insculpidos na Constituição da 

República. Assim sendo, estando devidamente preenchidos os requisitos 

legais e necessários, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil e 

com esteio no artigo 201, I da Constituição Federal, DEFIRO o pedido de 

antecipação dos efeitos da tutela e, para tanto, determino que o Instituto 

Nacional do Seguro Social conceda o benefício de Auxílio Doença ao 

autor, no valor de um salário mínimo mensal, inclusive décimo terceiro 

salário proporcional, devidos a partir do indeferimento administrativo, qual 

seja, 14 de novembro de 2017. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do 

Instituto Nacional do Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o 

benefício previdenciário contido nos autos no prazo de trinta dias, 

devendo ser encaminhado, para tanto, juntamente com os documentos 

pessoais da parte autora, se já não o tiver sido feito, sob pena de 

incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 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. Apresentado a peça contestatória, 

dê-se vista dos autos a parte autora para que impugne a contestação, no 

prazo de 15 (quinze) dias. 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 de R$ 600,00 

(seiscentos reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º 

e 3º, §1º, ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça 

Federal cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça, devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional 

Federal da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo 

pericial e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. 

Ressalta-se que o valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo 

fato de inexistir perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que 

obriga a nomeação de profissional domiciliado no Município de 

Cáceres/MT, ente político equidistante a aproximadamente 100 km da sede 

desta Comarca e, consequentemente, faz com que o expert percorra a 

distância aproximada de 200 km para a realização dos exames médicos 

referentes aos processos em que atua como perito, demonstrando, assim, 

a necessidade de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a 

prestação jurisdicional as partes e interessados. 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, 19 de julho de 2018. Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14259374, 

14259407, 14259496, 14259571, 14259627, 14259663, 14259710, 

14259768.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000925-36.2018.8.11.0011. 

AUTOR: IRACEMA CARDOSO MACHADO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Iracema 

Cardoso Machado contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, 

ambos devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 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). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Transtornos de Discos 

Lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID 

M.51.1); Dorspatia não especificada (CID M 53.9) e outras patologias 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 438 de 665



especificadas, motivo pelo qual se encontra incapacitada para as 

atividades laborativas. Para corroborar com sua situação, foram juntados 

ao processo elementos probatórios suficientes à demonstração da prova 

inequívoca em que se baseia para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Além de alegar que as doenças que possui 

são graves, juntou aos autos laudos médicos que constatam sua real 

situação. Calha assinalar que houve a negativa do requerido em fornecer 

o aludido benefício na seara administrativa, consoante se infere dos 

formulários anexados com a exordial. O perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo decorre da própria enfermidade que acomete a 

parte autora, podendo haver piora substancial do seu quadro clínico. De 

outro lado, em razão da urgência e da probabilidade, do direito da parte 

requerente, é imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa 

em comento, entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a 

resguardar o seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a 

tutela seja irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, 

do Novo Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da 

medida, caracterizada como pressuposto negativo à concessão da 

medida, ou seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver 

perigo de irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir 

conjunto probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni 

iuris e o periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento 

jurisdicional, o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos 

práticos da tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu 

bem-estar em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas 

devem ser afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio Doença à autora, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir do indeferimento administrativo, qual seja, 09 de fevereiro de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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 de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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, 12 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14129473, 14129508, 

14129576, 14129667, 14129736.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000924-51.2018.8.11.0011. 

AUTOR: GERVASIO PANISSO RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Gervasio Panisso 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que se encontra 

incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula auxílio-doença, e se 

for constatada a incapacidade permanente, converter em aposentadoria 

por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as condições para 

percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram os documentos[1]. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese à 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 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). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com (Osteo) Artrose Primária 

Generalizada (CID M.15.0); Lumbago com ciática (CID M.54.4); Transtornos 

de Discos Lombares e de outros discos intervertebrais com radiculopatia 

(CID M.51.1); Transtornos do plexo lombossacral (CID G 54.1); Malária por 

pasmodium vivax com rotura do baco (CID B 51.0); Esporotricose pulmonar 

(CID B 42.0) e outras patologias especificadas, motivo pelo qual se 

encontra incapacitadO para as atividades laborativas. Para corroborar 
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com sua situação, foram juntados ao processo elementos probatórios 

suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se baseia para 

formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu direito. Além de 

alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos autos laudos 

médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar que houve a 

negativa do requerido em fornecer o aludido benefício na seara 

administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

restabeleça o benefício de Auxílio Doença à autora, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir do indeferimento administrativo, qual seja, 09 de julho de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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 de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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, 12 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14127157, 14127160, 

14127164, 14127174, 14127189, 14127200, 14128441.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000959-11.2018.8.11.0011. 

AUTOR: DEVANIR PERINETTI RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Devanir Perinetti 

contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos, alegando em resumo, que se encontra 

incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula auxílio-doença, e se 

for constatada a incapacidade permanente, converter em aposentadoria 

por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria as condições para 

percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram os documentos[1]. 

Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De proêmio, em que 

pese à 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela especifica 

consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja concedido o 

benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação pretendida 

são regidos pelo disposto no artigo 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). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com Hanseníase [Lepra] 

Indeterminada (CID A - 30.0); Hanseníase [Lepra] Não Especificada (CID A 

– 30.9); Eritema Nodoso (CID L-52); Oncocercose (CID B – 73); Síndrome 

de Cushing Dependente da Hipófise (CID E – 24.0); Varizes dos membros 

inferiores com úlcera (CID I – 83.0) e outras patologias especificadas, 

motivo pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. 

Para corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 
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baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar 

que houve a negativa do requerido em fornecer o aludido benefício na 

seara administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir do indeferimento administrativo, qual seja, 15 de maio de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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 de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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, 19 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 14256884, 14256891, 

14256914, 14256931, 14256960.
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000740-95.2018.8.11.0011. 

AUTOR: WILSON PAYAO MACIEL RÉU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Wilson 

Payão Maciel contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos[1]. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. 

De proêmio, em que pese à 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 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). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que o autor fora diagnosticado com outras esquizofrenias 

(CID F 20.8); Episódio depressivo grave sem sintomas psicóticos (CID F 

32.2); episódio depressivo grave com sintomas psicóticos (CID 32.3); 

Transtorno de pânico [ansiedade paroxística episódica] (CID 41.0). Para 

corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar 

que houve a negativa do requerido em fornecer o aludido benefício na 
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seara administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 

decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

conceda o benefício de Auxílio Doença ao autor, no valor de um salário 

mínimo mensal, inclusive décimo terceiro salário proporcional, devidos a 

partir do indeferimento administrativo, qual seja, 01 de fevereiro de 2018. 

Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do Seguro 

Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário contido 

nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para tanto, 

juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não o tiver 

sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente aplicada. 

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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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 de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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, 18 de juLho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital) [1] 13734303, 13734431, 

13734650, 13735416, 13735754.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000718-37.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE DE SOUZA PEREIRA (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 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000718-37.2018.8.11.0011. 

AUTOR: IVANILDE DE SOUZA PEREIRA RÉU: INSS AGÊNCIA DE CÁCERES 

MT Cuida-se de Ação Previdenciária proposta por Ivanilde de Souza 

Pereira contra o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos, alegando em resumo, que se 

encontra incapacitada para o trabalho, razão pela qual postula 

auxílio-doença, e se for constatada a incapacidade permanente, converter 

em aposentadoria por invalidez, uma vez que a parte autora preencheria 

as condições para percepção do beneficio pretendido. Com a inicial vieram 

os documentos. Vieram-me os autos conclusos. É O RELATO. DECIDO. De 

proêmio, em que pese à 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 012016, 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. Noutro giro, a parte autora requer a tutela 

especifica consistente em obrigação de fazer, a fim de que seja 

concedido o benefício pleiteado. Como é cediço, os efeitos da antecipação 

pretendida são regidos pelo disposto no artigo 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). Como se sabe, o processo não tem um fim em si 

mesmo, já que este deve ser efetivo e conter aptidão para cumprir, 

integralmente, sua função sócio-política-jurídica e atingir seus fins 

institucionais, sendo que entre as suas múltiplas dimensões se encontra a 

utilidade, ou seja, o processo deve chegar ao seu término tendo a aptidão 

de satisfazer o interesse legítimo que se procura resguardar, pois um 

processo é efetivo quando elimina insatisfações com justiça e resguarda o 

direito ameaçado. Entretanto, para que a parte possa se valer da tutela 

antecipada necessitará provar, de forma inequívoca, a existência do 

elemento fático em que se baliza para formular o pedido e caracterizar a 

verossimilhança do seu direito. Verdadeiramente, o dispositivo cuida de 

uma regra processual que autoriza ao magistrado conceder a tutela 

antecipatória quando convicto da verossimilhança preponderante, ou seja, 

o juiz em sede de cognição sumária, própria das decisões que postergam 

a participação em contraditório, se convence que a probabilidade do direito 

pertencer ao requerente é maior do que a improbabilidade, não se tratando 

de um juízo pertinente ao próprio julgamento da lide. Da análise dos autos, 

observa-se que a autora fora diagnosticada com Síndrome do Manguito 

Rotador (CID M 75.1); Lesão não especificada no ombro (CID M 75.9); 

Reumatismo não especificado (CID 79.1); Transtornos de discos lombares 

e de outros discos intervertebrais com radiculopatia (CID M-51.1); Pólipo 

do corpo do útero (CID M 84.0) e outras patologias especificadas, motivo 

pelo qual se encontra incapacitada para as atividades laborativas. Para 

corroborar com sua situação, foram juntados ao processo elementos 

probatórios suficientes à demonstração da prova inequívoca em que se 

baseia para formular o pedido e caracterizar a verossimilhança do seu 

direito. Além de alegar que as doenças que possui são graves, juntou aos 

autos laudos médicos que constatam sua real situação. Calha assinalar 

que houve a negativa do requerido em fornecer o aludido benefício na 

seara administrativa, consoante se infere dos formulários anexados com a 

exordial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo 
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decorre da própria enfermidade que acomete a parte autora, podendo 

haver piora substancial do seu quadro clínico. De outro lado, em razão da 

urgência e da probabilidade, do direito da parte requerente, é 

imprescindível que se conceda a tutela provisória satisfativa em comento, 

entregando-lhe o bem da vida, imediatamente, de forma a resguardar o 

seu direito fundamental à vida com dignidade, posto que a tutela seja 

irreversível. Ademais, não obstante a regra do art. 300, § 3.º, do Novo 

Código de Processo Civil, a qual trata da irreversibilidade da medida, 

caracterizada como pressuposto negativo à concessão da medida, ou 

seja, por ela o juiz só poderá conceder quando não houver perigo de 

irreversibilidade, denota-se que a requerente conseguiu reunir conjunto 

probatório suficiente para demonstrar nos autos o fumus boni iuris e o 

periculum in mora. Não se trata de antecipação do provimento jurisdicional, 

o qual teria por objetivo fornecer ao demandante os efeitos práticos da 

tutela pretendida. Quando se sopesa o direito à vida e ao seu bem-estar 

em detrimento das regras burocráticas do Poder Público, estas devem ser 

afastadas no intuito de se fazer valer os princípios e os direitos 

insculpidos na Constituição da República. Assim sendo, estando 

devidamente preenchidos os requisitos legais e necessários, nos termos 

do art. 300 do Código de Processo Civil e com esteio no artigo 201, I da 

Constituição Federal, DEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela e, para tanto, determino que o Instituto Nacional do Seguro Social 

RESTABELEÇA o benefício de Auxílio Doença à autora, a partir de sua 

cessação. Expeça-se ofício ao Gerente Executivo do Instituto Nacional do 

Seguro Social em Cuiabá/MT, para que implante o benefício previdenciário 

contido nos autos no prazo de trinta dias, devendo ser encaminhado, para 

tanto, juntamente com os documentos pessoais da parte autora, se já não 

o tiver sido feito, sob pena de incidência de multa diária, oportunamente 

aplicada. 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. 

Apresentado a peça contestatória, dê-se vista dos autos a parte autora 

para que impugne a contestação, no prazo de 15 (quinze) dias. 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 de R$ 600,00 (seiscentos 

reais) serão arcados pela Justiça Federal, na forma do art. 1º e 3º, §1º, 

ambos da Resolução n. 305/2014 do Conselho da Justiça Federal 

cumulada com a Resolução nº 232/2016 do Conselho Nacional de Justiça, 

devendo ser expedido ofício para pagamento ao Tribunal Regional Federal 

da Primeira Região tão logo as partes se manifestem sobre o laudo pericial 

e não haja maiores esclarecimentos por parte do perito. Ressalta-se que o 

valor da verba honorária ora arbitrada justifica-se pelo fato de inexistir 

perito médico no Município de Mirassol D’ Oeste/MT, o que obriga a 

nomeação de profissional domiciliado no Município de Cáceres/MT, ente 

político equidistante a aproximadamente 100 km da sede desta Comarca e, 

consequentemente, faz com que o expert percorra a distância aproximada 

de 200 km para a realização dos exames médicos referentes aos 

processos em que atua como perito, demonstrando, assim, a necessidade 

de majoração do valor da perícia, a fim de não prejudicar a prestação 

jurisdicional as partes e interessados. 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, 18 de julho de 2018. Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito (Assinatura Digital)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000674-18.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

LEA FERNANDA BEZERRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS TOSTES CARDOSO OAB - MT0010041A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOANA DONHA TEIXEIRA (RÉU)

EDSON DONHA RIBEIRO (RÉU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000674-18.2018.8.11.0011. 

AUTOR: LEA FERNANDA BEZERRA RÉU: EDSON DONHA RIBEIRO, JOANA 

DONHA TEIXEIRA Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c de 

Reparação de Danos e Pedido de Tutela Antecipada de Urgência, proposta 

por Léa Fernanda Bezerra, em face de Edson Donha Ribeiro e Joana 

Donha Teixeira, aviada com escopo de obter tutela judicial específica, 

sendo que o feito tramitou regularmente conforme preceitos da legislação 

de regência, tendo as partes pugnado pela homologação do acordo de ID 

nº. 14344470. Prima facie, mister discorrer que a atividade jurisdicional tem 

por finalidade justamente a pacificação social por meio da solução dos 

litígios que lhe são submetidos a julgamento, dessarte, havendo 

autocomposição entre as partes nada mais resta senão homologá-la. Pelo 

exposto, com fundamento no inciso III do artigo 487, “b” do NCPC, 

HOMOLOGO a autocomposição derradeira em todos os seus termos e 

cláusulas e JULGO EXTINTO o presente feito com resolução de mérito. 

Consigno ainda que em caso de descumprimento do aludido acordo, as 

partes valer-se-ão dos meios jurídicos adequados para eventual 

execução. Tendo em vista que as partes entabularam acordo antes de 

prolação de sentença, isento-as de pagamento de custas e despesas 

processuais, conforme art. 90, §3° do CPC. Com o trânsito em julgado, 

proceda a Secretaria com o arquivamento dos autos com as devidas 

baixas e anotações necessárias. P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - 

MT, 26 de julho de 2018. Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinatura 

Digital)

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000676-85.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. C. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (CUSTOS LEGIS)

L. D. C. L. (REPRESENTADO)

G. C. L. (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 1000676-85.2018.8.11.0011. 

REQUERENTE: JOAO LOURENCO REQUERIDO: CREUZELI DA CONCEICAO 

Cuida-se de pedido de homologação de acordo extrajudicial ajuizado por 

João Lourenço em face de Creuzeli da Conceição, colimando os 

interesses dos infantes Lorena da Conceição Lourenço e Gustavo 

Conceição Lourenço, todos devidamente qualificados. A inicial veio 

instruída com os documentos colacionados no ID nº 1302077. O feito 

tramitou regularmente conforme preceitos da legislação de regência, 

entrementes, tendo as partes pugnado pela homologação da 

autocomposição juntada no ID nº 14133197. Instado, o Ministério Público 

Estadual apresentou manifestação no ID nº 14384681 pugnando favorável 

a homologação da avença. Os autos vieram conclusos. É O RELATO. 

DECIDO. 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 
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as partes entabularam acordo antes de prolação da sentença, isento-as 

de pagamento de custas e despesas processuais, conforme art. 90, §3° 

do CPC. Com o trânsito em julgado, proceda a Secretaria com o 

arquivamento dos autos com as devidas baixas e anotações necessárias. 

P. R. I. Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste - MT, 02 de agosto de 2018 Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito (Assinado Digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 253353 Nr: 4928-85.2017.811.0011

 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: Leandro Sabino Caldeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Economia e Crédito dos 

Comerciantes da Grande Cuiabá

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karla Andrade Campos - 

OAB:17.270

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Luis Alves - 

OAB:7432/MT, DIEGO DE ALMEIDA VARGAS NUNES - OAB:MT/10.220, 

EDUARDO THEODORO FABRINI - OAB:10018, Giana Cecília de Castro 

Benatto Ferreira - OAB:4976

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 65, cujo teor 

transcrevo:"Código 253353 Manifeste-se a parte embargante à respeito da 

petição de fl. 60/63, em 15 (quinze) dias. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 

02 de agosto de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 258621 Nr: 1223-45.2018.811.0011

 AÇÃO: Tutela Antecipada Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moza Revelino Rodrigues, Ednete Dias Ferreira 

Rodrigues

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unimed Perana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcus Vinicius Esbalqueiro 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL ANTONIO COSTA 

SANTOS - OAB:49261, glauco josé rodrigues - OAB:33361, JEAN 

PATRICK CAUDURO - OAB:59766 OAB/PR, Mauro cesar abati - 

OAB:13307 oab/pr, ulisses cabral bispo ferreira - OAB:35097 oab/pr

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 114, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Em face do exposto JULGO EXTINTO o 

processo sem resolução do mérito, com espeque no artigo 485, incisos IV, 

do Código de Processo Civil.

Muito embora a Defensoria Pública solicitou à fl. 113 a não condenação 

dos requerentes ao pagamento de custas processuais, evidencio que o 

art. 98, §2º do Código de Processo Civil não afasta, ao beneficiário da 

justiça gratuita, a obrigação de pagamento das custas, de certo que no 

§3º do mesmo dispositivo suspende apenas a exigibilidade. Em razão 

disto, condeno a parte autora ao pagamento de custas e despesas 

processuais. No entanto, suspendo a exigibilidade, nos termos do art. 98, 

§3º do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, e nada sendo 

requerido arquive-se com as baixas e anotações de estilo. P. R. I. 

Cumpra-se."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 153108 Nr: 757-61.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Alcides Pimenta dos Reis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransergio de Souza Barbeiro - 

OAB:10.362 - B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 108, cujo 

dispositivo transcrevo:”Analisando os autos, vislumbro que a Autarquia 

Federal concordou com o cálculo apresentado pelo autor, motivo pelo qual 

necessário se faz a homologação do memorial de débito. À vista do 

exposto, com espeque no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, 

JULGO PROCEDENTE a presente ação para HOMOLOGAR os cálculos 

apresentados à fl. 105, extinguindo o feito com resolução do mérito.Deste 

modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se proceda 

ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de 

Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de 

apresentação e à conta do respectivo crédito.Após, expeça-se alvará 

judicial para levantamento da quantia depositada nos autos, na forma da 

Resolução nº 11/2014/TP. Isento as partes ao pagamento de custas e 

despesas processuais, nos termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do 

Código de Processo Civil. Preclusas as vias recursais, certifique-se o 

trânsito em julgado e nada sendo requerido arquivem-se os presentes 

autos, com baixas e cautelas necessárias.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste-MT, 02 de agosto de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 29729 Nr: 462-63.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: KAdBM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EAdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Tomaz da Silva Junior - 

OAB:23.151, Selio Soares Queiroz - OAB:8470

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO GUILHERME DA SILVA 

- OAB:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 242, cujo 

dispositivo transcrevo:"À luz do exposto, dou por intimado o executado e, 

por corolário, determino a intimação da parte exequente para que indique 

bens passiveis de penhora em nome do devedor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, sob pena de suspensão, nos termos do art. 921, III, do CPC. 

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se e façam-me 

conclusos.Cumpra-se.Mirassol D’ Oeste/MT, 1º de agosto de 2018.Edna 

Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 250402 Nr: 3219-15.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria do Rosário Monteiro

 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 sobre a r. sentença de fls. 70/71, 

dispositivo transcrevo:”À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados à fl. 66, extinguindo o feito com 

resolução do mérito.

Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia 

depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP. Isento as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da 

lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as 

vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.P. R. 

I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 02 de agosto de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 155110 Nr: 1879-12.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSC, MCRS, MCRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DAS GRAÇAS VIEIRA 
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BARCELOS - OAB:245363

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 137, cujo dispositivo transcrevo: "Sendo assim, INDEFIRO o pedido de 

suspensão formulado pelo executado às fls. 112 e ss."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 205392 Nr: 1078-28.2014.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TSC, ACdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Cesar da Costa - 

OAB:15.033

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 102, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Tendo em vista que a parte executada fora 

citada, conforme certidão de fl. 101, deixando transcorrer o prazo sem 

manifestação, 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 fIntime-se a parte autora para 

que atualize o valor do débito remanescente, juntando-se aos autos 

planilha de débito atualizado, no prazo de 15 (quinze) dias."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 155110 Nr: 1879-12.2012.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AdSC, MCRS, MCRS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SRS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Debora Alessandra Ferreira - 

OAB:18.996, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14.391

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINA DAS GRAÇAS VIEIRA 

BARCELOS - OAB:245363

 Intimar o advogado do autor para que dê prosseguimento no feito, no 

prazo de 15 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 130005 Nr: 1389-24.2011.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo José Ruiz Pelá, Rosemary Paravela Pelá

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Egnomar de Freitas Tiago, Emilia Alves Ferreira 

de Freitas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARILIA VOLPE ZANINI MENDES 

BATISTA - OAB:167562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Nilson Vital Junior - 

OAB:MT 9.320, Nilson Tomaz da Silva Junior - OAB:23151/O, Selio 

Soares de Queiroz - OAB:8470/MT

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. decisão de 

fls. 436, cujo teor/dispositivo transcrevo:"Defiro o pedido de fls. 430/432, 

concedendo-se prazo de 30 (trinta) dias para conclusão dos trabalhos, 

bem ainda, atente-se a secretaria do Juízo ao requerido na petição supra, 

no que concerne o pedido referente as intimações. Ademais, defiro o 

pedido de autorização de fls. 433/434, para que as pessoas ali descritas 

possam praticar os atos informados pela empresa na petição supra, 

consignando-se a responsabilidade da empresa quanto a integridade do 

processo."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 97307 Nr: 139-87.2010.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transcon - Autarquia Municipal de Transito e 

Transportes de Contagem-MG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CARVALHO SOARES 

PAIXÃO - OAB:73.053/MG, Luis Andre de Araujo Vasconcelos - 

OAB:118.484, LUÍS FELIPE RAMOS CALAZANS - OAB:118.487/MG

 Intimar o(a) advogado(a) da parteautora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca Contagem/MG com a finalidade de penhora e avaliação, devendo 

juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de recolhimento, 

para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 3459 Nr: 1242-18.1999.811.0011

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AB, CRB, CCB, JMFdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Silva Santos - 

OAB:2.750-B, Maria Aparecida Alves de Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA M. FERREIRA - 

OAB:10.744-B

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 218, cujo teo 

transcrevo:"Código 3459Intime-se a parte exequente para que informe, em 

15 (quinze) dias, o número de inscrição do executado no Cadastro de 

Pessoa Física do Ministério da Fazenda (CPF/MF). Cumpra-se.Mirassol 

D’Oeste/MT, 1º de agosto de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 240084 Nr: 2908-58.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos de Mello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472, Fabiano Giampietro Morales - OAB:11.207-B, Liliane 

Assunção Beltramini - OAB:21.736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 130, cujo 

dispositivo transcrevo:”À vista do exposto, com espeque no artigo 487, I, 

do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a presente ação para 

HOMOLOGAR os cálculos apresentados às fls. 126/127, extinguindo o 

feito com resolução do mérito.

Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao Tribunal Regional Federal da 

1ª Região, nos moldes já indicados por este Sodalício, para que se 

proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por meio de RPV 

(Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, fazendo-se o 

pagamento na ordem de apresentação e à conta do respectivo 

crédito.Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da quantia 

depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP. Isento as 

partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos termos da 

lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. Preclusas as 

vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada sendo requerido 

arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas necessárias.P. R. 

I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 02 de agosto de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 238043 Nr: 1790-47.2016.811.0011

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Aparecido Vital de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adelmo Góes Emerick - 

OAB:10904

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. sentença de fls. 98, cuo 

dispositivo transcrevo:”"....Deste modo, expeça-se ofício requisitório ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já indicados por este 

Sodalício, para que se proceda ao pagamento das verbas atrasadas, por 

meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou PRECATÓRIO, 
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fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à conta do 

respectivo crédito.Após, expeça-se alvará judicial para levantamento da 

quantia depositada nos autos, na forma da Resolução nº 11/2014/TP. 

Isento as partes ao pagamento de custas e despesas processuais, nos 

termos da lei Estadual n° 7.603/01 e art. 98 do Código de Processo Civil. 

Preclusas as vias recursais, certifique-se o trânsito em julgado e nada 

sendo requerido arquivem-se os presentes autos, com baixas e cautelas 

necessárias.P. R. I. Cumpra-se.Mirassol D’Oeste-MT, 02 de agosto de 

2018.Edna Ederli Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 30848 Nr: 1349-47.2008.811.0011

 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): Luiz Torres de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDSON GOMES DE CARVALHO 

- OAB:19970, Juliano Barreto Lopes - OAB:20.450, Rafael Almeida 

Tamandaré Novaes - OAB:19.946

 Intimar o advogado da parte autora sobre a r. decisão de fls. 96, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"Analisando o processo, verifica-se que o 

executado interveio mediante petição, em que requer a juntada de 

procuração, sem contudo, manifestar-se a respeito da indisponibilidade 

operada às fls. 79/83. Assim sendo, 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. 84."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 144312 Nr: 3683-49.2011.811.0011

 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): Pedro Gregorio Mariano, Edis Maria Teixeira da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A, Renato Chagas Corrêa da Silva - 

OAB:8.194-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública - OAB:

 Intimar os advogados da parte autora que foi designado o dia 05/10/2018, 

às 14h00, para realização do o 1º Leilão e o dia 16/10/2018, às 14h00, 

para o 2º Leilão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 102802 Nr: 878-60.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alenilto Borges de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Marcos de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IHANCO MOREIRA CARVALHO - 

OAB:16683, Oswaldo Alvarez de Campos Junior - OAB:6.702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 Intimar os advogados das partes autora e requerida que foram 

designados os dias 05/10/2018, às 14h00, para realização do o 1º Leilão e 

o dia 16/10/2018, às 14h00, para o 2º Leilão.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 154660 Nr: 930-85.2012.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armelindo Ferraro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Antonio da Silva, Edera Alonso 

Castro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Geovani Mendonça de Freitas - 

OAB:MT 11.473/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Souza do Couto - 

OAB:13637

 Intimar o advogado das partes sobre a r. sentença de fls. 210.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 247623 Nr: 1930-47.2017.811.0011

 AÇÃO: Apuração de Infração Administrativa às Normas de Proteção à 

Criança ou Adolescente->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Francisco Elias

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Gonzaga de Menezes - 

OAB:8.620

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. decisão de fls. 57, cujo 

teor/dispositivo transcrevo:"In casu, não vislumbra qualquer impedimento 

para o deferimento do pedido, razão pela qual, em consonância com o 

parecer Ministerial de fl. 56 DEFIRO o pedido de parcelamento da multa 

imposta, fazendo-se o pagamento em 10 (dez) parcelas mensais e 

sucessivas, devendo o requerido juntar aos autos os comprovantes 

dando conta do efetivo adimplemento de sua obrigação. Intime-se o 

executado para recolher a primeira parcela no prazo de 15 (quinze) dias. 

Com o adimplemento integral do parcelamento, dê-se vistas dos autos ao 

Ministério Público. "

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 230483 Nr: 2064-45.2015.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Erci Clementino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - 

OAB:11283-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre da r. decisão de fls. 120, cujo 

teor transcrevo:"Tendo em vista certidão de fl. 119, arquivem-se os autos. 

Cumpra-se. Mirassol D’ Oeste – MT, 02 de agosto de 2018.Edna Ederli 

Coutinho Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 112983 Nr: 3545-19.2010.811.0011

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Bernardes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiula Muller Koenig - 

OAB:MT/22.165-A, Gustavo Rodrigo Góes Nicoladelli - OAB:17.980/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora sobre da r. decisão de fls. 119, cujo 

teor transcrevo:" Código n°. 112983Intime-se a parte autora para que 

apresente, em 15 (quinze) dias, planilha atualizada do débito.Cumpra-se. 

Mirassol D’ Oeste – MT, 02 de agosto de 2018.Edna Ederli Coutinho Juíza 

de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 241432 Nr: 3614-41.2016.811.0011

 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: Elisabete Almeida Amaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonório Lourenção Filho, Edimar Correia 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Suellen Menezes Barranco - 

OAB:15.667

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBER DOS SANTOS - 

OAB:19476/O, Geovani Mendonça de Freitas - OAB:MT 11.473/A

 Intimar os advogados das partes autora e requerida sobre a r. sentença 
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de fls. 272, cujo teor/dispositivo transcrevo: "Conheço os embargos, por 

tempestivos, contudo, nego-lhes provimento porquanto a decisão 

vergastada não comporta a alegada omissão. Nesse sentido, não se 

visualiza qualquer pedido de partilha do aludido bem formulado pelo 

requerido em sede de reconvenção. Portanto, verifica-se que a sentença 

ateve-se aos limites objetivos delineados no processo. No mais, interposto 

recurso de apelação de fls. 245/248, intime-se a parte apelada para 

apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Caso nas 

contrarrazões sejam alegadas as matérias previstas no §1º do artigo 

1.009 do CPC ou a apelada interpuser recurso adesivo (art. 1010, §2º, do 

CPC), intimem-se os apelantes para manifestação/contrarrazões no prazo 

de 15 (quinze) dias. Após, remetam-se os autos ao e. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, com as nossas homenagens."

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 9510 Nr: 292-04.2002.811.0011

 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: MJG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Aparecida Alves de 

Oliveira Leite - OAB:3480-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jurandir de Souza Freire - 

OAB:6636-B

 Intimar os advogados das partes autora e requerida que foram 

designados os dias 05/10/2018, às 14h00, para realização do o 1º Leilão e 

o dia 16/10/2018, às 14h00, para o 2º Leilão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 75161 Nr: 1314-53.2009.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Conselho Regional de Medicina Veterinária do Estado de 

Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): P. Remedio - ME, Paulo Remedio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Max Magno Ferreira Mendes - 

OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eliane Assunção Beltramini - 

OAB:12.472

 Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para providenciar o recolhimento 

de guia de distribuição de carta precatória, que será encaminhada à 

comarca de Porto Esperidião, com a finalidade de penhora e avaliação, 

devendo juntar aos autos os originais das guias e comprovantes de 

recolhimento, para posterior envio a comarca deprecada, no prazo de 10 

(dez) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33704 Nr: 4289-82.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Machado Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique Garcia - 

OAB:13153/MT

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33704 Nr: 4289-82.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Machado Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Henrique Garcia - 

OAB:13153/MT

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 43/44, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, DECLARO 

PRESCRITO o crédito tributário exigido nestes autos, extinguindo o 

presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001."

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33607 Nr: 4215-28.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindolfo Domingues Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 Intimar o advogado do requerido para querendo, no prazo legal, oferte as 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto pelo autor.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 33607 Nr: 4215-28.2008.811.0011

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Municipio de Mirassol D'Oeste-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lindolfo Domingues Pedroso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Cezar Ochiuto - 

OAB:8833

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Douglas Alves da Cruz - 

OAB:5059

 Intimar o advogado da parte requerida sobre a r. sentença de fls. 74/75, 

cujo teor/dispositivo transcrevo: "Diante do exposto, DECLARO 

PRESCRITO o crédito tributário exigido nestes autos, extinguindo o 

presente feito, com resolução do mérito, com fundamento no art. 487, II do 

Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais dada a 

isenção legal conferida à Fazenda Pública pela Lei Estadual n.º 7603, de 

27 de dezembro de 2001."

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 251670 Nr: 3928-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:17175-E

 PROCESSO/CÓD. Nº 251670

Vistos etc.

Trata-se de executivo de pena em face de MARCOS ANTONIO COSTA, 

condenado ao cumprimento de pena privativa de liberdade convertida em 

duas restritivas de direito, conforme guia de fl. 04.

Ao recuperando foi estabelecido o pagamento de uma prestação 

pecuniária, totalizando o valor de R$3.480,00 (três mil, quatrocentos e 

oitenta reais), dividido em 24 (vinte e quatro) parcelas, bem como serviço 

comunitário, durante sete horas por dia, no período correspondente a 

pena, conforme decisão de fls. 25/26, oportunidade em que foi advertido 

das consequências do descumprimento das condições impostas.

Em razão do descumprimento das penas, o Ministério Público pugnou às 

fls. 31/32 pela conversão da pena restritiva e consequente regressão ao 

regime fechado.

Vieram-me conclusos

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.
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Deste modo, analisando os autos, denota-se que o recuperando está 

descumprindo as penas restritivas de direito impostas às fls. 25/26, vez 

que adimpliu apenas uma parcela da pena pecuniária, bem como não 

iniciou a prestação do serviço comunitário, mesmo intimado acerca da 

consequência de seu descumprimento.

Com efeito, o art. 44, §4º, do Código Penal estabelece que as penas 

restritivas de direito convertem-se em privativa de liberdade quando 

ocorrer o descumprimento injustificado das restrições impostas.

 Conclui-se, portanto, que o apenado não demonstrou, até o presente 

momento, qualquer indicativo de que efetivamente tenha intenção de 

cumprir a pena restritiva imposta, razão pela qual CONVERTO as penas 

restritivas de direito estabelecidas na sentença na pena originária então 

imposta, qual seja, a privativa de liberdade de dois anos de reclusão (guia 

de fl. 04), em regime aberto.

Ocorre que, no caso em espeque, a estipulação de regime aberto, antes 

de representar regressão, implicaria em favorecimento do apenado, a 

despeito da sua conduta desidiosa em relação ao cumprimento da pena, 

não sendo aconselhada inclusive em face da demonstração da falta de 

responsabilidade e autodisciplina, requisitos para sua concessão.

 Nessa acepção, considerando que o descumprimento da pena restritiva 

de direito caracteriza falta grave (art. 51, inciso I, da LEP), possibilita a 

regressão de regime, o que impõe a conversão do aberto para o fechado, 

sob pena de representar um benefício no lugar de efetiva regressão.

 Ademais, cumpre salientar que a execução da pena se sujeita à forma 

regressiva, podendo o condenado ser transferido para quaisquer dos 

regimes previstos no art. 33, do Código Penal, conforme se extrai da 

leitura do art. 118, do Estatuto das Execuções Penais.

Em razão disso, urge destacar que é desnecessária a observância da 

forma progressiva, tal como descreve o art. 112, da Lei nº 7.210/84.

Sobre a possibilidade de regressão do regime de pena per saltum em 

casos análogos ao presente, colaciono o seguinte aresto, in litteris:

PENAL. AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL. PENAS RESTRITIVAS DE 

DIREITOS. DESCUMPRIMENTO INJUSTIFICADO. FALTA GRAVE. 

CONVERSÃO EM PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. REGRESSÃO DE 

REGIME. POSSIBILIDADE. 1. O art. 118, inciso I, da Lei nº 7.210/84, dispõe 

que 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, configurada essa no caso de descumprimento injustificado 

da restrição imposta.(TRF-4 - Agravo de Execução Penal : EP 

50005671120174047207 SC 5000567-11.2017.404.7207, data do 

julgamento: 16 de Maio de 2017).(Destaquei).

Destaco, nesse sentido, a doutrina de Guilherme de Souza Nucci: “O 

objetivo principal da execução é a reeducação do preso, com vistas à sua 

ressocialização. Portanto, atitudes hostis a tal propósito comprometem o 

escopo da execução penal, autorizando a transferência do condenado do 

regime aberto a outro, mais severo. (...)”. (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 MARCOS ANTONIO COSTA, do 

aberto 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, 16 de julho de 2018.

Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 261667 Nr: 2455-92.2018.811.0011

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D'OESTE - MT

JUIZO DA TERCEIRA VARA

EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO: 30 DIAS

 AUTOS Nº 2455-92.2018.811.0011

 ESPÉCIE: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

AUTOR(ES): Justiça Pública

RÉU(S): João Lemes

INTIMANDO: Indiciado(a): João Lemes, Cpf: 01283401185 Filiação: Olinda 

Maria Lemes, brasileiro(a), solteiro(a), pedreiro - tratorista, Endereço: Rua 

Domingos Friozzi,, Bairro: Jardim São Paulo, Cidade: Mirassol D'oeste-MT

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença de fls. 09/10, proferida 

nos autos e a seguir transcrita.

DECISÃO/DESPACHO: “SENTENÇA Vistos, etc. Trata-se de PEDIDO DE 

PROVIDÊNCIAS PROTETIVAS em favor de JACIRA MARQUES DA SILVA, 

perseguido pela Autoridade Policial, em desfavor de JOÃO LEMES, ante a 

alegação de ameaças. Decido. As denominadas medidas protetivas de 

urgência previstas na Lei nº 11.340/2006 (Lei Maria da Penha) têm o fim 

precípuo de preservar a integridade física e psicológica da mulher e, no 

mais das vezes, da prole, contra toda e qualquer espécie de violência 

perpetrada pelo agressor (art. 5º). A referida lei cria mecanismos para 

coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, conforme 

prevê o art. 1º. É o caso dos autos, vez que consta do relato da ofendida 

que seu ex-companheiro, em razão de benfeitorias realizadas na 

residência do casal, e tendo em vista que a ofendida não teria lhe pago o 

valor correspondente, tem proferido ameaças, mediante aplicativo social, 

no sentido de “colocar fogo na casa da vítima”. Outrossim, consigno que 

em crimes praticados no âmbito doméstico, na maioria das vezes 

clandestinos, sem testemunhos, a palavra da vítima tem grande valia e é 

justificante, por si, para impor ao ofensor medidas cautelares visando 

preservar a sua integridade física e psíquica. As medidas protetivas de 

urgência, por sua própria denominação, pressupõem situação de 

conhecimento imediato, risco atual ou iminente agressão, não comportando 

maior lastro probatório para o seu deferimento. Ademais, destaca-se que 

a Lei nº 11.340/06, na tentativa de melhor proteger a mulher no ambiente 

doméstico e familiar, possibilita ao magistrado aplicar medidas de proteção 

independentemente de audiência das partes e em qualquer fase 

processual, até mesmo antes do inquérito policial, como ocorre no caso 

vertente. Ante o exposto, com base no art. 22 da Lei nº 11.340/06, 

CONCEDO, pelo prazo de 06 (seis) meses a contar desta data, as 

seguintes MEDIDAS PROTETIVAS DE URGÊNCIA e determino:• ao agressor 

a proibição de aproximar-se, no limite de 500 metros, da vítima, de sua 

família e das testemunhas por qualquer meio de comunicação (art. 22, III, 

alíneas “a” e “b”);• a proibição do agressor de frequentar a residência e 

local de trabalho da ofendida e de seus familiares, a fim de preservar a 

sua integridade física e psicológica (art. 22, III, alínea “c”). DETERMINO ao 

Oficial de Justiça responsável pelo feito que LAVRE TERMO 

circunstanciado do ocorrido, ficando desde já autorizado o reforço policial 

para cumprimento da medida. FRISE-SE AO AGRESSOR QUE O 

DESCUMPRIMENTO DAS MEDIDAS PROTETIVAS SUPRADEFERIDAS 

IMPORTARÁ EM SUA PRISÃO. SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

MANDADO. Acaso a situação de risco se mantenha até a data final da 

vigência desta decisão, isto é, 10/01/2019, poderá a vítima comparecer em 

balcão de Secretaria e justificadamente postular a continuação das 

medidas, devendo assim proceder nos 30 (trinta) últimos dias do prazo 

para o fim das medidas, é dizer, entre os dias 10/12/2018 e 09/01/2019. 

Cuidando-se de ação cautelar satisfativa atípica, de cunho eminentemente 

provisório, precário, excepcional, unilateral e de urgência, extingo o feito 

com resolução de mérito, com fulcro no art. 487, inciso I, do CPC. 

Notifiquem-se pessoalmente a vítima e o requerido para conhecimento e 

cumprimento desta sentença. Havendo interesse na revogação da medida 

por parte da vítima, as mesmas deverão manifestar seu intento 

diretamente no balcão da Secretar ia.  Em caso de 

irresignação/discordância pelo requerido, deverá comparecer aos autos 

por meio de advogado constituído ou Defensoria Pública. Ciência ao 

Ministério Público. Após a intimação da vítima e do requerido, arquivem-se 

os autos. Não sendo localizado o requerido, intimem-se a vítima para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, apresentar o endereço atualizado. Escoado o 
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prazo ou sendo desconhecido o endereço pela vítima, abram-se vistas ao 

Ministério Público para fornecê-lo, no mesmo prazo. Se o Parquet não 

apresentar o endereço no prazo estipulado, arquivem-se os autos. Resta 

a presente sentença proferida com a cláusula “rebus sic stantibus”, de 

modo que, diante de qualquer alteração fática, não obstante o 

arquivamento dos autos, seus termos poderão ser modificados. Havendo 

requerimento de quaisquer das partes, desarquivem-se e voltem-me 

conclusos. P.R.I.C. Mirassol D’Oeste/MT, 10 de julho de 2018. Jean Garcia 

de Freitas Bezerra Juiz de Direito.”

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Beatriz Alexandre F 

Garcia de Oliveira, voluntaria, digitei.

Mirassol D'oeste - MT, 1 de agosto de 2018.

Luiz Flávio dos Reis Lemes

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251670 Nr: 3928-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:17175-E

 TERMO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA/JUSTIFICAÇÃO

EXECUTIVO DE PENA – Cód. 251670

Recuperando: Marcos Antonio Costa

 Presentes:

Juiz de Direito: Jean Garcia de Freitas Bezerra

Promotor de Justiça: Dr. Osvaldo Moleiro Neto

Advogado: Nilson Tomaz da Silva Júnior

Recuperando: Marcos Antonio Costa

 Aos dois dias do mês de agosto de 2018, na sala de Audiências da 

Terceira Vara do Fórum da Comarca de Mirassol D’Oeste/MT, Estado de 

Mato Grosso, sob a presidência do MM. Juiz de Direito Dr. Jean Garcia de 

Freitas Bezerra.

 Nos termos do Provimento nº 12/2017-CM do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso e Resolução 213 do CNJ, com fundamento no 

artigo 5°, inciso XXXV, da CF (Princípio da Inafastabilidade da Jurisdição) e 

Art. 7°, item 5, da Convenção Americana de Direitos Humanos (Pacto de 

San José da Costa Rica), promulgada por meio do Decreto Presidencial n° 

678, de 06 de novembro de 1992, o MM. Juiz de Direito declarou aberta a 

presente AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, com a apresentação dos autuados 

que tiveram a prévia oportunidade de entrevista reservada com seu 

Defensor, passando a qualifica-lo, conforme conteúdo midiático.

Cumpridas as formalidades legais e apregoadas as partes, o autuado foi 

apresentado sem o uso de algemas, oportunidade em que a MM. Juiz de 

Direito passou a proferir perguntas relacionadas às circunstâncias da 

prisão (fumus comissi delicti e periculum libertatis), vinculadas à análise 

das providências cautelares, conforme termos gravados em mídia 

audiovisual.

 Em seguida, o MM. Juiz de Direito proferiu a seguinte decisão:

“Vistos etc.

Considerando que o Defensor Público atuante nesta Comarca está de 

férias, não havendo substituto legal designado, nomeio como Defensor 

dativo o Dr. Nilson Tomaz da Silva Júnior, OAB/MT nº 23151-O, para 

patrocinar a defesa do autuado neste ato, bem como apresentar 

manifestação referente à justificativa do recuperando, pelo que arbitro 

1(um) URH a título de honorários advocatícios a serem executados 

posteriormente em face do Estado de Mato Grosso.

Dê-se vista às partes para manifestação, no prazo de cinco dias, iniciando 

pela defesa, na pessoa do advogado ora constituído.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se”.

Não havendo óbice na utilização de sistema de gravação audiovisual em 

audiência, todas as ocorrências, manifestações, declarações entrevistas 

foram captados em áudio e vídeo, cuja mídia digital encontra-se arquivada 

no cartório deste Juízo. Nada mais. Eu, Letícia Pereira da Silva (Assessora 

de Gabinete II), digitei.

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

Juiz de Direito

OSVALDO MOLEIRO NETO

Promotor de Justiça

NILSON TOMAZ DA SILVA JÚNIOR

Advogado

MARCOS ANTONIO COSTA

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 253314 Nr: 4897-65.2017.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilson Pedro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Giselda de Andrade 

Rodrigues - OAB:17414-0

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 

do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC,impulsiono os 

presentes autos intimando a advogada para apresentar os memoriais 

finais.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 251670 Nr: 3928-50.2017.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON TOMAZ DA SILVA 

JUNIOR - OAB:17175-E

 PROCESSO/CÓD. Nº 251670 Vistos etc.Trata-se de execução penal em 

que o(a) recuperando(a) iniciará seu cumprimento de 02 (duas) penas 

restritivas de direitos concernente em:1) prestação pecuniária no valor de 

R$ 3.480,00 (três mil, quatrocentos e oitenta reais), dividido em 24 (vinte e 

quatro) parcelas mensais de R$ 145,00 (cento e quarenta e cinco reais), 

com vencimento da primeira parcela um mês após a intimação do(a) 

recuperando(a), que deverá depositar referida quantia na conta do 

Conselho da Comunidade de Mirassol D’Oeste, Banco do Brasil, AG. 

1320-X, conta corrente 18.913-8, CNPJ.10.437.856/0001-82.Após o 

referido depósito, que deverá ser IDENTIFICADO e na boca do caixa, e 

nunca em envelope, o(a) recuperando(a) deverá tirar uma cópia do 

comprovante de depósito e juntar a referida cópia neste processo, todo 

mês, entre os dias 01 e 10 (dez) de cada mês.(...)Após a intimação do 

recuperando, oficie-se à Secretaria de Administração do Município, a fim 

de que informe se o(a) recuperando(a) iniciou o cumprimento do serviço 

comunitário, devendo enviar relatório mensal a este Juízo sobre o 

comparecimento do(a) recuperando(a).Após a informação de que o(a) 

recuperando(a) iniciou o cumprimento de sua pena de serviço comunitário 

e pecuniário, proceda-se o cálculo da pena, com intimação das partes 

para manifestação, iniciando pela defesa, no prazo de 05 (cinco) dias, 

vindo-me conclusos na sequência.Acaso o(a) recuperando(a) não seja 

localizado(a), dê-se vista a Defesa e após ao Ministério Público.Frise-se 

ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá informar-se com 

seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, com a Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso, podendo se encaminhar ao referido 

órgão no endereço: Rua Germano Greve, nº 533, Bairro Centro, Mirassol 

D’Oeste, telefone: (65) 3241-5149.Cumpra-se.Mirassol D’Oeste/MT, 23 de 

outubro de 2017.Jean Garcia de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260484 Nr: 2017-66.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Oliveira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 Luiz Flávio dos Reis Lemes, Gestor Judiciário, lotado na 3ª Vara a 

Comarca de Mirassol D´Oeste-MT, no usos das funções inerentes ao meu 

cargo e na forma da lei, me cumprimento nos termos do art. 152, inciso VI 
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do NCPC c/c Capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4, VI da CNGC, impulsiono os 

presentes autos intimando o douto advogado para manifestar acerca do 

cálculo de pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260484 Nr: 2017-66.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Oliveira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE MIRASSOL D’OESTE

JUÍZO DA TERCEIRA VARA

 ATA DE AUDIÊNCIA CRIMINAL

Audiência Admonitória.

Dia 26 de julho de 2018, às 14h20min.

Autos n°: 260484

 PRESENTES: O Juiz de Direito, o Promotor de Justiça, o Defensor do 

recuperando e este.

OCORRÊNCIAS: Aberta a audiência, foi constatada a presença partes 

supracitadas.

DELIBERAÇÕES: Em seguida o MM. Juiz proferiu o seguinte:

Considerando que o CAPS deste município não oferece tratamento para 

dependência química e o recuperando informou que não faz mais uso de 

drogas, substituo a medida aplicada na sentença por quatro meses de 

prestação de:

1) serviço comunitário, concernente em 07 (sete) horas por semana, 

podendo a carga horária ser fracionada, durante o período de 

cumprimento da pena (quatro meses), junto à Secretaria de Administração 

do Município de Mirassol D’Oeste/MT, que poderá alocá-lo em qualquer 

outra do Município, de preferência próximo à residência do(a) 

recuperando(a).

Neste caso, deverá o(a) recuperando(a), no prazo máximo de 07 (sete) 

dias após esta data, comparecer à referida Secretaria, localizada na Rua 

Av. Tancredo Neves, nº 5659

(Prédio do antigo Fórum), telefone: (65) 3241-3090, com cópia desta 

decisão e iniciar seu serviço comunitário.

Frise-se ao(à) recuperando(a) que, acaso deseje alterar em definitivo seu 

domicílio para outra Comarca, deverá peticionar nos autos mediante 

advogado ou Defensoria Pública, ocasião em que posteriormente este 

executivo de pena será encaminhado à Comarca em que o(a) mesmo(a) 

for residir.

Fica o(a) recuperando(a) desde já advertido que o descumprimento das 

referidas condições acarretará REGRESSÃO de regime.

Em sendo apontado o inadimplemento das condições supramencionadas, 

certifique-se, vindo-me os autos conclusos.

Oficie-se à Secretaria de Administração do Município, a fim de que informe 

se o(a) recuperando(a) iniciou o cumprimento do serviço comunitário, 

devendo enviar relatório mensal a este Juízo sobre o comparecimento 

do(a) recuperando(a).

Após a informação de que o(a) recuperando(a) iniciou o cumprimento de 

sua pena de serviço comunitário, proceda-se o cálculo da pena, com 

intimação das partes para manifestação, iniciando pela defesa, no prazo 

de 05 (cinco) dias, vindo-me conclusos na sequência.

Cumpra-se.

Nada mais havendo a consignar, por mim, foi lavrado o presente termo, 

que vai assinado pelos presentes.

 Jean Garcia de Freitas Bezerra

Juiz de Direito

Osvaldo Moleiro Neto

Promotor de Justiça

Marcel de Sá Pereira

Advogado

Fernando de Oliveira de Moura

Recuperando

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 260484 Nr: 2017-66.2018.811.0011

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando de Oliveira de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcel de Sá Pereira - 

OAB:12070

 PROCESSO/CÓD. Nº 260484

 Vistos etc.

Designo audiência admonitória para o estabelecimento de condições para 

o cumprimento da medida educativa, a ser realizada no dia 26/07/2018, às 

14h20min.

Intime-se o(a) recuperando(a), frisando que o não comparecimento poderá 

importar aplicação de multa, conforme art. 28, §6º da Lei 11.343/06.

Ciência à Defesa do(a) recuperando(a) e ao Ministério Público. Não 

havendo advogado constituído nos autos, ciência à Defensoria Pública.

Acaso o(a) recuperando(a) não seja localizado(a), vistas à Defesa e ao 

Ministério Público para manifestação, em (cinco) dias.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste/MT, 15 de junho 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.: 115361 Nr: 1515-96.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRESTADORA DE SERVIÇOS SIÃO LTDA ME, 

Divino Aparecido Fernandes de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANA VASCONCELOS 

BORGES MARTINS - OAB:MT 13.994-A, Renato Chagas Correa da 

Silva - OAB:MT 8.184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.217 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte autora, por seus advogados, para se 

manifestar acerca da certidão negativa de citação do Requerido Divino 

Aparecido Fernandes de Almeida, 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.: 85338 Nr: 2129-09.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VDdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACBB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Simão - OAB:MT 

10.066-B, Thamires Hohenberger Mafissoni - OAB:MT 18783

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dra. THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI 

para que proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no 

prazo de 3 (três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 

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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111204 Nr: 6664-10.2017.811.0086

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caixa Econômica Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Enilson Divino de Moura
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juscilene Vieira de Souza - 

OAB:MT 7.236, Paola Cristina Rios Pereira Fernandes - OAB:9510/O

 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. 15, requerendo o que entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94466 Nr: 2716-94.2016.811.0086

 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: Martinho Dall Oglio, Martinho Dall Oglio Junior, Marcelo 

Dall Oglio, Marcio Matias Bertolin Dall Oglio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Arantes Campos, Eudes Nascimento de 

Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleandra F. de Souza - OAB:MT 

6249, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Luis Nascimento 

Moura - OAB:MT 16.604, Thiago Pertile Borda - OAB:MT 21.017, 

Valmir Antonio de Moraes - OAB:MT 4.933

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VALMIR ANTONIO DE MORAES para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77791 Nr: 1279-86.2014.811.0086

 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: Vera Arantes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Martinho Dall Oglio Junior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:16188/MT, 

Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, Pedro Henrique 

Ferreira Marques - OAB:MT/19486/O, Silvia Soares Ferreira da Silva 

- OAB:MT 14610-O, Valmir Antonio de Moraes - OAB:MT 4.933, 

VICTOR LEÃO DE CAMPOS - OAB:17915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837, Flaviano Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VALMIR ANTONIO DE MORAES para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77790 Nr: 1278-04.2014.811.0086

 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: Vera Arantes Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Dall Oglio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:16188/MT, 

Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, Pedro Henrique 

Ferreira Marques - OAB:MT/19486/O, Silvia Soares Ferreira da Silva 

- OAB:MT 14610-O, Valmir Antonio de Moraes - OAB:MT 4.933, 

VICTOR LEÃO DE CAMPOS - OAB:17915-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Karasiaki - OAB:MT 

16837, Fabiano Gavioli Fachini - OAB:MT 5425-B, Flaviano Kleber 

Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VALMIR ANTONIO DE MORAES para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44583 Nr: 3915-98.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilário Izé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Valdir Miquelin - OAB:4613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ERNANDES RODRIGO STREY para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48733 Nr: 4124-33.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Waldir Aparecido Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Assis Souza Oliveira - OAB:MT 

8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ERNANDES RODRIGO STREY para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 89316 Nr: 4595-73.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Rodrigues da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maycon Tadeu Lamim - 

OAB:MT 16.012

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS à expedição de matéria para imprensa com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para que 

fique ciente da manifestação de fls. 57/58, 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.: 48839 Nr: 4218-78.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO
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 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Garcia Sobrinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Procurador(a) do Municipio de Santa Rita do 

Trivelato - MT - OAB:8107, Valdir Miquelin - OAB:4613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ERNANDES RODRIGO STREY para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 77648 Nr: 1162-95.2014.811.0086

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Martinho Dall Oglio, Martinho Dall Oglio Junior, Marcelo 

Dall Oglio, Marcio Matias Bertolin Dall Oglio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vera Arantes Campos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aleandra F. de Souza - OAB:MT 

6249, César Karasiaki - OAB:MT 16837, Fabiano Gavioli Fachini - 

OAB:MT 5425-B, Fernanda Gavioli Fachini - OAB:11032/MT, Flaviano 

Kleber Taques Figueiredo - OAB:MT 7348

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amanda Gabriela Gehlen - 

OAB:MT 19.506, ANNA LUIZA PRADO FEUSER - OAB:16188/MT, 

Antonio Luiz Ferreira da Silva - OAB:6565/MT, Pedro Henrique 

Ferreira Marques - OAB:MT/19486/O, Silvia Soares Ferreira da Silva 

- OAB:MT 14610-O, Valmir Antonio de Moraes - OAB:MT 4.933, 

VICTOR LEÃO DE CAMPOS - OAB:17915-B/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VALMIR ANTONIO DE MORAES para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44580 Nr: 3912-46.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vicente Miranda de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Valdir Miquelin - OAB:4613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ERNANDES RODRIGO STREY para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 105005 Nr: 3294-23.2017.811.0086

 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: José Osmar Bergamasco, EMIRLEI CASTILHO 

BERGAMASCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELMER EGYPTO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diogo Tadeu Dal Agnol - 

OAB:10843-B, Diogo Tadeu Dal' Agnol - OAB:10843/B, ROMUALDO 

JOSÉ ZALECSKI - OAB:12292, VALTER EVANGELISTA DE JESUS - 

OAB:MT 17.513

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Centenaro - 

OAB:MT 8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48851 Nr: 4229-10.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilza Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ERNANDES RODRIGO STREY para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 40966 Nr: 180-57.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmer Egypto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cristiano Wites dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B, Wilson Rodrigues Fontelli - OAB:MT 8188-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 45026 Nr: 455-69.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Gonzaga de Mello - ME, Claudio Cesar 

Fuzinatto, Thiago Aparecido Fernandes, Nury Sotomayor Wong

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. VINICIUS PEREIRA MULLER para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 51475 Nr: 2506-19.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elmer Egypto Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Cristiano Wites dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Luiz Centenaro - OAB:MT 

8141-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. JOÃO LUIZ CENTENARO para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 4388 Nr: 10-86.1989.811.0086

 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: Fazendas Paulistas Reunidas Ltda, Espólio de Luiz 

Affonso Cardozo de Mello de Alvares Otero, Richard John Betts

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Gomes Neto, João Jose Pereira, 

Tadachi Kubota

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo de Almeida Vilela - 

OAB:MT / 9.538

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Marcon - OAB:MT 

4660-B, Anedio Aparecido Tosta - OAB:MT 4.855, José Nilton 

Gomes - OAB:GO 22.118, Márcio Pires da Fonseca - OAB:119192/SP, 

Marco Aurélio Piacentini - OAB:MT 7170-B

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ANEDIO APARECIDO TOSTA para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44527 Nr: 3886-48.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernardino Garcia da Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Valdir Miquelin - OAB:4613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ERNANDES RODRIGO STREY para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 94437 Nr: 2697-88.2016.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tecmil Montagens LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ERNANDES RODRIGO STREY para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48749 Nr: 4140-84.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adroaldo Viana de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ERNANDES RODRIGO STREY para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48785 Nr: 4176-29.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clube Esportivo e Recreativo Magester de 

Santa Rita do Trivelato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ERNANDES RODRIGO STREY para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 44548 Nr: 3949-73.2009.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivair Allebrandt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Gustavo Fernandes - 

OAB:MT 14.916-B, Valdir Miquelin - OAB:4613

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ERNANDES RODRIGO STREY para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 48844 Nr: 4223-03.2010.811.0086

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Santa Rita do Trivelato - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V J Andrade e Cia Ltda.
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) do Municipio de 

Santa Rita do Trivelato - MT - OAB:8107

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - OAB:RS 

27.323-B, Mirian Cristina Rahman Muhl - OAB:MT 4.624, Tercio 

Bende Rodrigues - OAB:9460/MT

 Nos termos do artigo 431 da CNGC e da Portaria nº 15/2018-CGJ, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar o Dr. ERNANDES RODRIGO STREY para que 

proceda a devolução à Secretaria dos autos em epígrafe no prazo de 3 

(três) dias, sob pena de busca e apreensão, além de perda do 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): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110259 Nr: 6075-18.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONALDO LUAN ALLES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Ronaldo Luan Alles.

À fl. 26 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 26, 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 às fls. 20/21.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52779 Nr: 312-12.2012.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson Junior Marconi Sabino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giulio Alvarenga Reale - 

OAB:MT 15.484-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela BV Financeira S/A 

Credito, Financiamento e Investimento em desfavor de Cleberson Junior 

Marconi Sabino.

À fl. 66 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 66, 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. 23.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 110961 Nr: 6496-08.2017.811.0086

 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: KQdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PRPdC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Litigiosa de Reconhecimento e Dissolução de União 

Estável C/C Alimentos e Partilha de Bens proposta por Keila Querobina dos 

Santos em desfavor de Patrick Renan Pereira do Carmo.

À fl. 70 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 70, e por 

corolário, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO, sem resolução de mérito, 

nos termos do art. 485, VIII, do Código de Processo Civil.

Procedo com a retirada da restrição judicial inserida pelo Sistema Renajud 

à fl. 48.

Custas pela parte Autora, ficando, porém, suspensa a condenação a teor 

do art. 98, § 3°, do Manual de Processo Civil. Incabíveis honorários 

advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 104998 Nr: 3292-53.2017.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ANDRE HENNICKA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:MT 9.948-A, Jamil Alves de Souza - OAB:MT 12.880

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos, etc.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Marcos Andre Hennicka.

À fl. 46 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 46, 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 às fls. 34/35.

Outrossim, no tocante a retirada de restrição judicial, tenho por 

prejudicada, uma vez que não consta nos autos determinação para tanto, 

bem como comprovante de inserção.

Custas pela parte Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109483 Nr: 5689-85.2017.811.0086

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito, Investimento e Poupança Ouro 

Verde do Mato Grosso - Sicred Ouro Verde MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): A. N. Metalúrgica Ltda - ME, Ademir Rissi
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André de Assis Rosa - OAB:MT 

19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação Monitória proposta pela Cooperativa de Credito, 

Poupança e Investimento Ouro Verde do Mato Grosso – Sicredi Ouro 

Verde MT em desfavor de A. N. Metalúrgica.

Às fls. 56/57 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da 

presente demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida às fls. 56/57, 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 Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 41391 Nr: 717-53.2009.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Albani Maria Noimann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marta Jose Rodrigues - 

OAB:MT 13.901, Túlio de Alencar Costa Leite - OAB:GO 20.597, 

Vinicius Vargas Leite - OAB:MT 11.213-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Do compulso dos autos, denotam-se informações desencontradas acerca 

do pagamento das respectivas requisições de pequeno valor – RPV, uma 

vez a Exequente às fls. 163/165 informa o não pagamento, entretanto, os 

documentos às fls. 167/172, informam a existência de valores depositados 

nos autos.

Desta forma, determino que a Secretaria Judicial certifique nos autos 

acerca da existência e valores depositados nos autos.

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.: 110143 Nr: 6013-75.2017.811.0086

 AÇÃO: Produção Antecipada de Provas->Processo Cautelar->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcio de Aquino Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Concreteme Incorporadora e Construtora LTDA 

- ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Carolina Favretto - OAB:MT 

19.690

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Sentença.

Vistos etc.

Trata-se de Ação de Produção Antecipada de Provas proposta por Marcio 

de Aquino Souza em desfavor de Concreteme Incorporadora e 

Construtora.

À fl. 92 dos autos, a parte Requerente informa a desistência da presente 

demanda, pugnando, ainda, pela sua extinção.

Diante do exposto, HOMOLOGO a desistência requerida à fl. 92, 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 Autora, incabíveis honorários advocatícios.

Publique-se.

 Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 95514 Nr: 3372-51.2016.811.0086

 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: Tonello Materiais de Construção Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claro S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:MT 13.431-B

 Desta forma, DETERMINO a inversão do ônus da prova por considerar a 

aplicação do disposto no Código de Processo Civil e do Código de Defesa 

do Consumidor.Fixo, ainda, como ponto controvertido a rescisão contratual 

e a aplicação da multa rescisória.De mais a mais, intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao 

saneamento realizado, sob pena de estabilização do saneamento, nos 

termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil.Intimem-se, ainda, as 

partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem as provas que 

pretendem produzir, esclarecendo a necessidade e adequação, sob pena 

de indeferimento.Em seguida, conclusos para deliberação.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 52007 Nr: 3024-09.2011.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Veríssimo de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Felipe Lammel - OAB:MT 

7.133

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leandro Westphalen Michel 

- OAB:MT 7.262-B

 Vistos, etc.

Considerando a sentença proferida nos autos da Ação de Embargos à 

Execução n. 285-58.2014.811.0086 – Código n. 76660, apensa, intime-se 

a parte Exequente para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) 

dias, requerendo o que entender de direito.

Após, conclusos para deliberação.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76659 Nr: 284-73.2014.811.0086

 AÇÃO: Exceção de Incompetência->Exceções->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Veríssimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão 

Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Vistos, etc.

Dê-se fiel cumprimento ao determinado às fls. 50/51 e 52.

Às providências. Com urgência.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 76660 Nr: 285-58.2014.811.0086

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista Veríssimo de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Credito de Livre Admissão 

Ouro Verde de Mato Grosso - Sicredi Ouro Verde

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Leandro Westphalen Michel - 

OAB:MT 7.262-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Felipe Lammel - 

OAB:MT 7.133

 Diante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente Ação 

de Embargos à Execução proposta por João Batista Veríssimo de Oliveira 

em desfavor da Cooperativa de Crédito de Livre Admissião de Associados 

Centro Norte – Sicredi Centro Norte, com fundamento no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, para fins de:AFASTAR a preliminar de inépcia da 

inicial por ausência de título executivo (fls. 7/15), sustentada pelo 

Embargante João Batista Veríssimo de Oliveira;AFASTAR a preliminar de 

rejeição liminar dos embargos por inobservância do art. 739-A, § 5°, do 

CPC/73 (fls. 121/122), sustentada pela Embargada Cooperativa de Crédito 
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de Livre Admissão de Associados Centro Norte – Sicredi Centro 

Norte;DETERMINAR a minoração da cobrança de juros moratórios para o 

percentual de 1% (um por cento) ao mês, considerando o constante na 

fundamentação, sendo admitida a cumulação com os juros remuneratórios, 

multa e correção monetária no período de inadimplência;DETERMINAR o 

afastamento da metodologia e índices vertidos no contrato acerca da 

correção monetária (CDI), e em substituição aplicar como indexador de 

correção monetária o Índice Nacional de Preços ao Consumidor – INPC, na 

forma acima exposta na sentença, cumulado com juros 

remuneratórios;DETERMINAR a manutenção dos demais encargos, em 

observância ao delineado nesta;Caso verificado pagamento dos valores 

declarados indevidos, DETERMINO a devolução do valor pago a maior pela 

parte Embargante, que dependerá de liquidação de sentença, na forma 

simples, com atualização monetária pelo Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor – INPC a partir do desembolso, e juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês, devido a partir da citação. Ante a sucumbência ínfima da 

parte Embargante, condeno a parte Embargada ao pagamento das custas 

e honorários sucumbenciais em 10% (dez por cento) do valor da 

condenação, nos termos do art. 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 109961 Nr: 5917-60.2017.811.0086

 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: Aldevino Neumann

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agraben Administradora de Consórcios Ltda, 

Araguaia Agrícola LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Pedro Franz - OAB:MT 

14.594

 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 14h30min 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 de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes 

do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames 

do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

 A questão referente a inversão do ônus da prova será analisada por 

ocasião do despacho saneador.

 Tratando-se de carta precatória, fixo o prazo de 30 (trinta) dias, para 

cumprimento, nos termos do art. 261, “caput”, do Código de Processo Civil.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 116752 Nr: 2220-94.2018.811.0086

 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: Paulo César Cavalin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Dalcin Junior - OAB:RS 

108.149, Diogo Ortigara Girardi - OAB:RS 65.128

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Defiro a gratuidade da justiça, conforme artigo 98 do Código de Processo 

Civil.

Recebo a inicial, eis que presentes, “in status assertionis”, os requisitos 

do art. 319 c.c. o art. 320, ambos do Código de Processo Civil, bem como 

inexistentes as hipóteses do art. 330 do Manual de Processo Civil.

Prejudicada a realização de audiência de conciliação/mediação, mormente 

a impossibilidade de autocomposição sobre a matéria contida nos autos, 

nos termos do art. 334, § 4°, II, do Código de Processo Civil.

Cite-se a parte Requerida para que, querendo, responda à presente ação, 

no prazo legal.

Consigne-se no mandado que, não sendo contesta a ação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela parte 

Autora (CPC art. 344).

Após, intime-se a parte Autora para prazo legal apresentar impugnação, 

caso queira.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto

 Cod. Proc.: 111817 Nr: 6951-70.2017.811.0086

 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: Izileide Rodrigues Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Nova Mutum - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Pollianna Mesquita de Moraes 

- OAB:16908/0, Valquiria Pereira Barbosa - OAB:MT 4.130

 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.

 Indefiro, por ora, 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.

 Prejudicada a realização de audiência de conciliação/mediação, mormente 

o desinteresse do Poder Público em transigir sobre a matéria contida nos 

autos, nos termos do art. 334, § 4°, II, do Código de Processo Civil.

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.

Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção 

das providências preliminares (art. 347 do CPC/2015), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

 Após, dê-se vista dos autos ao Ministério Público para, querendo, se 

manifestar no prazo legal, requerendo o que entender de direito.

Em seguida, imediatamente conclusos para deliberação.

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.: 78820 Nr: 2055-86.2014.811.0086

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WJCdB, KCdB, IACdB, VLBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSdB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA REGINA POLETTO - 

OAB:19740/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos, etc.

Tendo em vista o descumprimento do acordo entabulado nos autos, 

conforme delineado às fls. 97/98, INTIME-SE a parte Executada, para no 

prazo de 3 (três) dias, pagar o débito em atraso, provar que o fez ou 

justificar a impossibilidade de fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a 

prisão civil, pelo prazo de 60 (sessenta) dias, bem como a efetivação de 

protesto do provimento judicial em seu desfavor, nos termos do artigo 528 

do Código de Processo Civil.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências. Com urgência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cássio Leite de Barros Netto
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 Cod. Proc.: 115682 Nr: 1653-63.2018.811.0086

 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: Valdecir Alves dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Telefonia S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Marcos Roque de Faria - 

OAB:17293/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

 Defiro os benefícios da gratuidade da justiça, em consonância com o art. 

98, CPC.

 “In casu”, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à 

inicial permitem constatar a probabilidade do direito alegado pela parte 

Autora, de modo que, presentes os requisitos elencados no art. 300 e 

seguintes, CPC, DEFIRO o pedido de tutela de urgência vertido na exordial, 

para fins de determinar a parte Requerida que proceda o imediato 

cancelamento da linha telefônica (65) 99983-3136 habilitada em nome do 

Autor Valdecir Alves dos Santos, nos termos delineados no “item c – fls. 

32”.

Notifique-se a parte Requerida quanto ao teor da presente decisão.

 Nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo Civil, designo 

o dia 08 de Outubro de 2018, ás 13h30min horário oficial do Mato Grosso, 

para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT.

Cite-se e intime-se a parte Requerida, no endereço disposto na inicial, 

notificando-a acerca do teor desta decisão, bem como para comparecer à 

audiência de conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, 

responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do 

art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências 

pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil.

 Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de facilitar a 

adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte 

Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a 

teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil de 2015.

 Por fim, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1001495-88.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE FREITAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MALU MACEDO MALLMANN OAB - MT21511/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Antes da análise do pedido liminarmente formulado, 

evidentemente para averiguar-se o preenchimento dos requisitos 

necessários a concessão do benefício pleiteado, INTIME-SE a parte Autora 

para, no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos seu Extrato CNIS 

(Extrato de Vínculos e Contribuições à Previdência). Após, voltem-me os 

autos imediatamente conclusos para deliberação. Cumpra-se, expedindo 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de Julho 

de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001569-45.2018.8.11.0086

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:

PAULO TOSCANO DE MEDEIROS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. No que concerne à comprovação dos efeitos da mora 

tenho como ausente, uma vez que da análise do “Aviso de Recebimento” 

acostado aos autos, vislumbra-se que a notificação extrajudicial fora 

encaminhada para endereço diverso daquele constante no contrato. 

Assim, intime-se a parte Requerente a fim de emendar a inicial, no prazo 

de 15 (quinze) dias, para fins de comprovar se a parte Requerida fora 

devidamente notificada acerca da mora, ou que foram tomadas todas as 

providências devidas para tal fim, vez que o documento juntado aos autos 

não demonstra de maneira cabal a notificação quanto à mora. O não 

cumprimento da emenda a inicial acarretará o indeferimento da petição 

inicial, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de Processo Civil. 

Após, conclusos para deliberação. Cumpra-se expedindo-se o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 26 de Julho 

de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1001675-07.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARINEIDE SALETE GALIASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO DE MORAIS ALMEIDA JÚNIOR OAB - MT0013044A-O 

(ADVOGADO)

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THEODORICO JOSE CAMARGO DE ARRUDA PENTEADO (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. DEFIRO os benefícios da gratuidade da Justiça, em 

consonância com o art. 98, CPC. No que concerne a tutela acautelatória 

requerida no item “c” dos pedidos iniciais, tenho pelo deferimento, uma vez 

que a simples restrição sobre o veículo mencionado na exordial, a ser 

realizada via Renajud, não é capaz de trazer sérios danos às partes, 

mormente porque pode ser retirada a qualquer tempo, se necessário. 

Desta forma, DEFIRO o pedido constante no item “c” dos pedidos iniciais, 

pelo que determino a inserção de mera restrição sobre o veículo descrito 

na exordial (L200 Triton Flex, ano/modelo 2011/2012, Placa OAU-9307), 

em nome do de cujus, via Sistema Renajud, no intuito de salvaguardar 

eventuais direitos da postulante. Contudo, deve ser emendada a petição 

inicial para que o advogado da parte autora apresente a parte autora a 

que título pretende o inicio do inventário, advertindo que a comprovação de 

paternidade socioafetiva deve ser efetuada em processo de 

conhecimento separado, bem como se inicia o inventário como credora o 

memorial de cálculo da dívida mostra-se essencial. A dívida, no caso de 

credor, tem como parâmetro o dinheiro emprestado e não o valor do 

veículo. Intime-se a parte autora para emendar a petição inicial no prazo de 

15 dias. Nova Mutum/MT, 26 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001496-73.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ADENILSO APARECIDO RODRIGUES (RÉU)

ADENILSO APARECIDO RODRIGUES - ME (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 

e seguintes do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial. 

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial. 

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 
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cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º. Em caso de 

inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o Requerido 

intimado de que com a referida constituição haverá majoração de 

honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% do 

valor da causa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 26 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001497-58.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA VIEIRA GUIMARAES (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 

e seguintes do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial. 

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial. 

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º. Em caso de 

inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o Requerido 

intimado de que com a referida constituição haverá majoração de 

honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% do 

valor da causa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 26 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001504-50.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MS12809 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EVANDRO JUNGES (RÉU)

EVANDRO JUNGES 04215938147 (RÉU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Obedecidas às exigências legais previstas no art. 701 

e seguintes do Código de Processo Civil, expeça-se mandado monitório de 

pagamento, com prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do pedido inicial. 

Nesse prazo, poderá, ainda, a parte Requerida oferecer embargos 

monitórios, que suspenderão a eficácia do mandado inicial, advertindo-a 

que não sendo eles apresentados, constituir-se-á titulo executivo judicial. 

Advirto, ainda, que o pagamento imediato do título pelo réu isentará ele de 

custas e somente terá que pagar honorários no valor de 5% (cinco por 

cento) do valor da causa, nos termos do art. 701 e § 1º. Em caso de 

inércia será constituído título judicial, ficando desde logo o Requerido 

intimado de que com a referida constituição haverá majoração de 

honorários para 10% do valor da causa e aplicação de multa em 10% do 

valor da causa. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. 

Nova Mutum/MT, 26 de Julho de 2018. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-40 INTERPELAÇÃO

Processo Número: 1001491-51.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMENM - ASSOCIAÇÃO MÉDICA DE NOVA MUTUM (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Vistos, etc. Declaro-me suspeito para o processo por foro íntimo. 

Cumpra-se. Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de julho de 2018. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-530 RETIFICAÇÃO OU SUPRIMENTO OU 

RESTAURAÇÃO DE REGISTRO CIVIL

Processo Número: 1001474-15.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDEMAR MACHADO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM 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. 

Às providências. Nova Mutum/MT, 26 de Julho de 2018. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 3356-05.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Vistos.

DEFIRO o requerimento de penhora online formulado à fls. 134/135. Assim, 

na forma estabelecida pelo art. 854 do NCPC c/c o Provimento 

04/2007-CGJ determino o bloqueio on-line até o limite do débito exequendo 

apurado, tomando por base o CPF/CNPJ do executado Domingos Luiz de 

Souza.

Os autos permanecerão conclusos para que se processe a ordem 

perante as instituições financeiras por meio do Banco Central.

Em sendo positivo o bloqueio, intime-se o executado para em 05 (cinco) 

dias, requerer o que de direito, bem como, oficie-se à Conta Única para 

vinculação dos valores.

Caso negativa a diligência citada acima, intime-se o exequente para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, dar prosseguimento ao feito, requerendo o que 

lhe for de direito.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 74819 Nr: 3356-05.2013.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Luiz de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, IMPULSIONO 

ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA com a 

finalidade de intimar a parte exequente, por seus advogados, para se 

manfestar sobre o resultado da penhora de fls. 137/138, requerendo que 

entender de direito no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 97426 Nr: 4721-89.2016.811.0086

 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
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 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOELSON EMES CERQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Raphael Neves Costa - 

OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 87212 Nr: 3227-29.2015.811.0086

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sicredi Centro Norte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Patricia Cristina Bernegozzi - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:MT 9.708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora por seu advogado, para se 

manifestar acerca da certidão de decurso de prazo para a ré responder a 

ação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 76948 Nr: 537-61.2014.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: A.L.HOTA - EPP, Valquíria Pereira Barbosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Antonio Matheus Ribeirão Preto ME - 

Medicina Shop

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Valquiria Pereira Barbosa - 

OAB:MT 4.130

 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 Carta Precatória juntada às fls. 106/113, requerendo 

o que entender de direito, no prazo de 5 (cinco) dias, observando-se que, 

no mesmo prazo, caso requeira a expedição de nova Carta Precatória, 

deverá comprovar nos autos o pagamento das custas de preparo e 

distribuição.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana de Souza Cavar Moretti

 Cod. Proc.: 48793 Nr: 29-23.2011.811.0086

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcio Bueno de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Márcia Maria da Silva - OAB:MT 

8922-A, Raphael Neves Costa - OAB:12411-A/MT, Ricardo Neves 

Costa - OAB:MT 12.410-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sem adv. - OAB:

 CERTIFICO E DOU FÉ que decorreu in albis o prazo da intimação retro, 

razão pela qual, nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da 

CNGC, IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA 

IMPRENSA com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, 

para dar prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

extinção.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000233-40.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FABIOLA SAMARA BRITO CORREIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAR GOMES DE OLIVEIRA NETO OAB - MT9793/O-O (ADVOGADO)

EDUARDO RODRIGUES DA SILVA OAB - MT0011655A (ADVOGADO)

DAMIAO ORLANDO DE OLIVEIRA LOTT OAB - MT14246/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME (REQUERIDO)

Adriana de Abreu (REQUERIDO)

Caroline da Silva Cruz (REQUERIDO)

Ozivânia França de Oliveira Luzzato (REQUERIDO)

Tancredo Vargas Saraiva de Araújo (REQUERIDO)

Diegon Fietz (REQUERIDO)

Octávio Francisco Rodrigues Alves (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

Stefany Brayane Wohlfahrt de Pinho (REQUERIDO)

Lisandra Prates Mansor (REQUERIDO)

José Rodolfo Fernandes de Souza (REQUERIDO)

CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA DE ABREU OAB - MT22285/O (ADVOGADO)

DILMA GOMES OAB - MT22771/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1000233-40.2017.8.11.0086 

REQUERENTE: FABIOLA SAMARA BRITO CORREIA REQUERIDO: JOSÉ 

RODOLFO FERNANDES DE SOUZA, OZIVÂNIA FRANÇA DE OLIVEIRA 

LUZZATO, ADRIANA DE ABREU, CAROLINE DA SILVA CRUZ, DIEGON 

FIETZ, STEFANY BRAYANE WOHLFAHRT DE PINHO, OCTÁVIO 

FRANCISCO RODRIGUES ALVES, LISANDRA PRATES MANSOR, 

TANCREDO VARGAS SARAIVA DE ARAÚJO, MUNICIPIO DE SANTA RITA 

DO TRIVELATO, CAMARA MUNICIPAL DE SANTA RITA DO TRIVELATO, 

STS CONSULTORIA E INFORMATICA LTDA - ME Vistos, etc. A 

Reclamante, embora devidamente intimada para audiência de conciliação, 

conforme se depreende do id n. 15824715 destes autos, não compareceu 

ao ato, tampouco apresentou justificativa de ausência, consoante se 

observa do termo digitalizado. Sendo assim, preceitua o artigo 51, inciso I 

da Lei 9.099/95 que: “Extingue-se o processo, além dos casos previstos 

em lei: I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências 

do processo”; Assim, por não ter a Reclamante comparecido à audiência 

de conciliação e nem ter apresentado justificativa plausível de sua 

ausência, opino pela EXTINÇÃO do presente feito, sem resolução do 

mérito. Publique-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 Lei 9.099/95. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

___________________________________________ Vistos, etc. Com 

fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO por decisão, para 

que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a sentença proferida pela 

juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em julgado, arquive-se com as 

baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 29 de julho de 

2018 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 105989 Nr: 3849-40.2017.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT., 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmilson José da Silva, Alexandre Rodrigo 

Romão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofereceu denúncia em face 
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de Alexandre Rodrigo Romão da Silva, vulgo “Xande” e de Edmilson José 

da Silva, vulgo “Varão”, ambos devidamente qualificados nos autos em 

epígrafe, dando-os como incursos nas penas do artigo 121, §2º, incisos III 

e IV, do CP e do artigo 244-B da Lei 8.069/90, porque no dia 25 de maio de 

2017, por volta das 04:33hs., no estabelecimento denominado Lanchonete 

Vitória, situado na Rua dos Cedros, nº 2807W, Bairro Lírios do Campo, 

nesta cidade, os denunciados, agindo em unidade de propósitos, mediante 

recurso que impossibilitou a defesa da vítima e emprego de meio de cruel, 

teriam matado a vítima Jonas Almeida Cavalcante.

 Ainda nas mesmas circunstâncias de tempo e lugar, os dois denunciados 

teriam facilitado a corrupção do adolescente José Erick Rocha de Araújo, 

vulgo “Lagoinha”, praticando com ele o referido crime de homicídio.

Narra a denúncia que no dia e local dos fatos, estabeleceu-se uma 

discussão entre a vítima e a companheira do denunciado Alexandre, 

conhecida como Bia. Diante disso, o denunciado Alexandre, aproximou-se 

da vítima, colocou a mão em seu peito e lhe disso algo, momento em que a 

vítima teria desferido um tapa no rosto de Alexandre.

Ato contínuo, os denunciados Alexandre e Edmilson sacaram armas de 

fogo e desferiram diversos tiros contra a vítima, causando-lhe lesões que 

provocaram a sua morte.

 Ainda segundo a denúncia, depois dos disparos desferidos pelos 

denunciados, o adolescente José Erick Rocha de Araújo pegou a arma da 

mão de Alexandre e efetuou um disparo contra a vítima Jonas, que já 

estava caída no chão, tendo os denunciados fugido em seguida.

Aduz a denúncia que o ataque contra Jonas foi de inopino, recurso que 

dificultou a sua defesa, e que o meio empregado pelos agentes foi cruel, 

consistente no fato de os denunciados efetuarem vários tiros na vítima, de 

forma intercalada.

A prisão preventiva de ambos os acusados foi decretada em acolhimento 

à representação formulada pela autoridade policial, tendo como 

fundamento a garantia da ordem pública.

O mandado de prisão do acusado Alexandre Rodrigo Romão da Silva foi 

cumprido em 29/06/2017 (fls. 61) e o de Edmilson José da Silva em 

03/07/2017 (fls. 72) .

A denúncia foi recebida em 19/07/2017 (fls. 157). Os dois réus foram 

citados pessoalmente às fls. 174, e ofereceram resposta à acusação às 

fls. 177/178 e 179/180.

Após regular instrução, em 09/02/2018, os dois réus foram pronunciados 

como incursos nas penas do artigo 121, §2º, inciso IV do Código Penal, 

c.c. art. 244-B da Lei 8.069/90 (fls. 278/286), afastando-se a qualificadora 

prevista pelo inciso III do mesmo parágrafo.

Levados a julgamento nesta data, o Ministério Público sustentou em 

plenário a acusação, nos termos da pronúncia, requerendo a condenação 

de ambos os réus como incursos nas penas dos artigos 121, §2º, inciso 

IV do Código Penal, c.c. art. 244-B da Lei 8.069/90.

A defesa do réu Alexandre Rodrigo Romão da Silva sustentou, em relação 

ao crime de homicídio qualificado, as teses de incidência de circunstância 

privilegiadora, consistente no domínio da violenta emoção logo após à 

injusta provocação da vítima, bem como de não incidência da qualificadora 

contida na pronúncia. Em relação ao crime de corrupção de menores 

sustentou a ausência de materialidade/tipicidade, argumentando que o 

adolescente em questão já estava corrompido, antes da prática do crime.

A Defesa do réu Edmilson José da Silva, por sua vez, sustentou quanto ao 

crime de homicídio a incidência de privilégio consistente na motivação de 

relevante valor moral, bem de afastamento da qualificadora contida na 

pronúncia. Quanto ao crime de corrupção de menores, sustentou tese de 

negativa de autoria.

 Assim, em votação à primeira série de quesitos propostos, referentes ao 

crime de homicídio qualificado atribuído ao réu Alexandre Rodrigo Romão 

da Silva, os jurados, por 04 (quatro) votos a 00 (zero), reconheceram a 

materialidade delitiva; Por 04 (quatro) votos a 00 (zero), reconheceram a 

autoria criminosa que se imputa ao réu. Por 04 (quatro) votos a 00 (zero) 

os jurados rejeitaram qualquer tese absolutória; por 04 (quatro) votos a 00 

(zero) não reconheceram a circunstância privilegiadora sustenta pela 

Defesa; e por 04 (quatro) votos a 00 (zero) reconheceram a qualificadora 

do emprego de recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em votação à segunda série de quesitos propostos, referentes ao crime 

de corrupção de menores atribuído ao réu Alexandre Rodrigues Romão, 

os jurados, por 04 (quatro) votos a 01 (um) reconheceram a materialidade 

delitiva; Por 04 (quatro) votos a 00 (zero), reconheceram a autoria do réu 

no crime. Por 04 (quatro) votos a 02 (dois) rejeitaram qualquer tese 

absolutória.

Em votação à terceira série de quesitos propostos, referentes ao crime de 

homicídio qualificado atribuído ao réu Edmilson José da Silva, os jurados, 

por 04 (quatro) votos a 00 (zero), reconheceram a materialidade delitiva; 

Por 04 (quatro) votos a 00 (zero), os jurados reconheceram a co-autoria 

criminosa que se imputa ao réu. Por 04 (quatro) votos a 00 (zero) os 

jurados rejeitaram qualquer tese absolutória; e por 04 (quatro) votos a 00 

(zero) afastaram a circunstância privilegiadora sustentada pela Defesa; e 

por 04 (quatro) votos a (00) reconheceram a qualificadora do emprego de 

recurso que dificultou a defesa da vítima.

Em votação à quarta série de quesitos propostos, referentes ao crime de 

corrupção de menores atribuído ao réu Edmilson José da Silva, os jurados, 

por 04 (quatro) votos a 01 (um) reconheceram a materialidade delitiva; Por 

04 (quatro) votos a 00 (zero), reconheceram a autoria do réu no crime. 

Por 04 (quatro) votos a 02 (dois) rejeitaram qualquer tese absolutória.

Cabe destacar que esta Magistrada encerrou a votação assim que 

unânimes as respostas até o quarto voto, assim agindo em resguardo ao 

sigilo das votações constitucionalmente assegurado, bem como em 

atenção ao disposto no artigo 483,§§ 1° e 2° do CPP.

Assim procedendo, o Conselho de Sentença CONDENOU os réus 

ALEXANDRE RODRIGO ROMÃO DA SILVA e EDMILSON JOSÉ DA SILVA 

pela prática dos crimes previstos pelos artigos 121,§2º, inciso IV do CP e 

244-B da Lei 8069/90, cabendo a esta Magistrada, por dever legal, a 

dosagem da aplicação das penas.

1) Quanto ao réu Alexandre Rodrigo Romão da Silva

1.1) Quanto ao crime de homicídio qualificado

O artigo 121,§2º, inciso IV do CP prevê pena de 12 (doze) a 30 (trinta) 

anos de reclusão.

A culpabilidade do agente é a normal do tipo penal infringido, malgrado 

tenha sido desferido um grande número de disparos contra a vítima, o que, 

em tese poderia demonstrar a intensidade do dolo, e assim aumentar a 

reprovabilidade da conduta, é certo que mais de uma pessoa atirou nela, 

pelo que não se pode afirmar a quantidade de disparos efetuados por 

esse réu.

O réu é primário e não ostenta antecedentes criminais.

Sem elementos quanto à sua conduta social ou personalidade.

A motivação do delito não restou suficientemente esclarecida.

As circunstâncias devem ser consideradas negativamente, visto que o 

crime ocorreu em bar lotado, colocando em risco todos os demais 

presentes, tanto que há informes nos autos que uma terceira pessoa, 

estranha ao entrevero, teria sido atingida por um tiro.

As consequências são as próprias da espécie.

O comportamento da vítima não restou suficientemente esclarecido para 

que se possa afirmar se contribuiu ou não para o desfecho criminoso.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 14 

(quatorze) anos de reclusão.

 Incide em favor do acusado a atenuante da confissão espontânea, visto 

que admitiu em plenário a autoria dos disparos, não alegando tese 

excludente de ilicitude em seu favor. Tratando-se, portanto, de confissão 

simples, reduzo a pena-base em 02 (dois) anos, deixando de fazer 

redução maior, porque nesta fase da dosimetria é inviável que pena seja 

reduzida aquém da pena mínima cominada ao tipo, atingindo, portanto, a 

pena de 12 (doze) anos de reclusão, que converto em definitiva, face à 

ausência de causas especiais de aumento ou de diminuição da pena.

 1.2) Quanto ao crime de corrupção de menores

A pena do crime do crime de corrupção de menores é de 01 (um) a 04 

(quatro) anos de reclusão.

A culpabilidade do agente em relação a esse crime é a normal do tipo, não 

revelando a sua conduta grau de reprovabilidade que extrapole aquele já 

encerrado pelo tipo penal infringido.

O réu como exposto na dosagem do crime anterior é primário e não 

ostenta antecedentes criminais.

Sem elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os normais do tipo.

As circunstâncias não apresentam especificidades capazes de influenciar 

na aplicação da pena.

As consequências do crime são as próprias da espécie.

 O comportamento da vítima, que já havia sido internado anteriormente pela 

prática de atos infracionais e que segundo ele mesmo foi ao local e pegou 

a arma da mão da acusado para efetuar um disparo contra a vítima, 

contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para 
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reprovação e prevenção do crime a pena-base de 01 (um) ano de 

reclusão.

Quanto a esse crime não há agravantes ou atenuantes, nem causas 

especiais de aumento ou de diminuição da pena, pelo que converto em 

definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão para esse crime.

1.3) Do concurso entre os crimes

Entendo estar caracterizado o concurso formal próprio entre os crimes de 

homicídio e corrupção de menores, já que o réu, através de uma só ação 

praticou dois tipos distintos: homicídio e corrupção de menores, não 

estando evidenciado que tenha agido com desígnios autônomos 

direcionados especificamente para cada um desses delitos, o que afasta 

a figura imprópria do concurso formal:

PENAL. FURTO QUALIFICADO E CORRUPÇÃO DE MENOR. RECURSO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO. APLICAÇÃO DO CONCURSO FORMAL IMPRÓPRIO. 

DESCABIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. 1. Não se aplica o concurso 

formal impróprio entre os crimes de furto qualificado e de corrupção de 

menor, mas sim o concurso formal próprio, quando não comprovado que o 

acusado agiu com desígnios autônomos. 2. Recurso conhecido e 

desprovido. (TJ-DF - APR: 20110510001454, Relator: JESUINO RISSATO, 

Data de Julgamento: 18/06/2015, 3ª Turma Criminal, Data de Publicação: 

Publicado no DJE : 24/06/2015 . Pág.: 98)

Diante disso, nos termos do artigo 70, primeira parte do CP, aplica-se 

apenas a pena do crime mais grave, no caso 12 anos de reclusão, 

acrescida de 1/6 (um sexto) a 1/2 (metade), desde que não exceda, 

contudo, à soma das penas, conforme disposição expressa do parágrafo 

único do mesmo artigo.

 Tendo em vista o número de delitos praticados em concurso (apenas 

dois), a proporção de aumento seria a mínima de 1/6 (um sexto), mas 

mesmo esta extrapolaria à soma das duas penas, pelo que deve-se utilizar 

a regra do artigo 69, no caso concreto, somando-se as duas penas, de 

modo a totalizar a pena final e definitiva desse réu em 13 (treze) anos de 

reclusão.

Para o cumprimento da pena de reclusão, dado o montante da pena fixada, 

estabeleço ao condenado o regime INICIAL FECHADO nos termos do artigo 

33, §§ 1.º, “a” e 2.º, “a”, do Código Penal, sendo incabível a suspensão da 

pena ou conversão em restritiva de direitos, face ao montante da pena 

aplicada, e pelo fato de o crime ter sido cometido com violência.

Em análise ao que dispõe o artigo 387, §2º do CPP, verifico que o tempo 

que réu permaneceu segregado cautelarmente neste processo não 

autoriza qualquer alteração no regime inicial de cumprimento da pena, sem 

prejuízo do reconhecimento da detração pelo Juízo da Execução.

 2) Quanto ao réu Edmilson José da Silva

 2.1) Quanto ao crime de homicídio qualificado

O artigo 121,§2º, inciso IV do CP prevê pena de 12 (doze) a 30 (trinta) 

anos de reclusão.

A culpabilidade do agente, pelas mesmas razões expostas na dosagem da 

pena do corréu, é a normal do tipo penal infringido, não demonstrando a 

sua conduta reprovabilidade que desborde daquela que é inerente ao tipo.

Esse réu é reincidente, o que será considerado na fase apropriada da 

dosimetria, e embora responda a outros processos ainda em andamento, 

esses, nos termos da Súmula 444 do STJ não podem ser considerados na 

fixação da pena-base sob qualquer rubrica.

Portanto, sem elementos quanto à conduta social ou personalidade do 

acusado.

A motivação do delito não restou suficientemente esclarecida.

As circunstâncias devem ser consideradas negativamente visto que o 

crime ocorreu em bar lotado, colocando em risco todos os demais 

presentes, tanto que há informes nos autos que uma terceira pessoa, 

estranha ao entrevero, teria sido atingida por um tiro.

As consequências são as próprias da espécie.

O comportamento da vítima não restou suficientemente esclarecido para 

que se possa afirmar se contribuiu ou não para o desfecho criminoso.

Portanto, considerando as modulares expostas, tenho como necessária e 

suficiente para reprovação e prevenção do crime a pena-base de 14( 

quatorze) anos de reclusão.

 Como exposto, incide a agravante da reincidência, visto que, ao tempo do 

crime o réu já era condenado pela prática do crime de tráfico nos autos 

83442 desta Comarca, cuja sentença transitou em julgado em 07/04/2016, 

e em razão dela, elevo a pena-base na proporção e 1/6.

Incide, por outro lado, a atenuante da menoridade relativa, visto que esse 

réu era menor de vinte e um anos na data do fato, bem como, da 

confissão espontânea, posto que esse réu também admitiu a autoria dos 

disparos, sem lançar tese de excludente de legítima defesa, que a 

qualifique, e por isso, reduzo a pena base em 1/6 (um sexto), em razão da 

menoridade, compensando-se com a reincidência, e em 02 anos pela 

confissão, deixando de fazer redução, consoante entendimento da 

Súmula 231 do STJ.

Assim, com as devidas compensações, atinge-se a pena de 12 (doze) 

anos de reclusão, que converto em definitiva, à mingua de causas 

especiais de aumento ou de diminuição da pena.

 2.2) Quanto ao crime de corrupção de menores

A pena do crime do crime de corrupção de menores é de 01 (um) a 04 

(quatro) anos de reclusão.

A culpabilidade do agente em relação a esse crime é a normal do tipo, não 

revelando a sua conduta grau de reprovabilidade que extrapole aquele já 

encerrado pelo tipo penal infringido.

O réu como exposto na dosagem do crime anterior não ostenta 

antecedentes criminais, além da reincidência.

Sem elementos nos autos quanto à sua personalidade ou conduta social.

Os motivos do crime são os normais do tipo.

As circunstâncias não apresentam especificidades capazes de influenciar 

na aplicação da pena.

As consequências do crime são as próprias da espécie.

 O comportamento da vítima, que já havia sido internado anteriormente pela 

prática de atos infracionais e que segundo ele mesmo foi ao local e pegou 

a arma da mão da acusado para efetuar um disparo contra a vítima, 

contribuiu para a prática do delito.

Assim, considerando as modulares expostas, tenho como suficiente para 

reprovação e prevenção do crime a pena-base de 01 (um) ano de 

reclusão.

Quanto a esse crime incidem a agravante da reincidência e a atenuante da 

menoridade relativa. Aumento a pena em 1/6, em razão da agravante, e na 

mesma proporção a reduzo em razão da atenuante, compensando-se 

entre si, pelo que mantenho a pena-base no mesmo patamar.

Ausentes causas especiais de aumento ou de diminuição da pena, 

converto em definitiva a pena de 01 (um) ano de reclusão para esse 

crime.

2.3) Do concurso entre os crimes

Como já exposto na dosimetria das penas do corréu, opera-se o concurso 

formal entre os dois crimes pelos quais o réu foi condenado, pelo que nos 

termos do artigo 70, primeira parte do CP, aplica-se apenas a pena do 

crime mais grave, no caso 12 anos acrescida de 1/6 (um sexto) a 1/2 

(metade). No entanto, também em relação a esse réu, a regra esbarra no 

limite imposto no parágrafo único do mesmo artigo, ainda que aplicada a 

fração mínima de 1/6, pelo que deve-se utilizar a regra do artigo 69, no 

caso concreto, somando-se as duas penas, de modo a totalizar a pena 

final e definitiva desse réu em 13 (treze) anos de reclusão.

Para o cumprimento da pena reclusão, dado o montante da pena fixada, 

bem como à reincidência, estabeleço ao condenado o regime INICIAL 

FECHADO nos termos do artigo 33, §§ 1.º, “A” e 2.º, “A”, do Código Penal, 

sendo incabível a suspensão da pena ou conversão em restritiva de 

direitos, face ao montante da pena aplicada, e pelo fato de o crime ter sido 

cometido com violência, bem como em razão da reincidência.

Em análise ao que dispõe o artigo 387, §2º do CPP, verifico que o tempo 

que réu permaneceu segregado cautelarmente neste processo não 

autoriza qualquer alteração no regime inicial de cumprimento da pena, sem 

prejuízo do reconhecimento da detração pelo Juízo da Execução.

Nenhum dos réus poderá recorrer em liberdade desta sentença, visto que 

persistem os requisitos e fundamentos que levaram à decretação de suas 

prisões preventivas, ainda mais agora que condenados pelo Tribunal do 

Júri à pena a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Condeno o réu Alexandre Rodrigo Romão da Silva ao pagamento de 50% 

(cinquenta por cento) das custas e despesas processuais, e isento o réu 

Edmilson do pagamento do restante das custas e despesas, visto que 

defendido pela Defensoria Pública, presumindo-se a sua hipossuficiência 

econômica.

 Havendo recurso expeça-se guia de provisória em desfavor dos réus 

presos, junte-se a do réu Edmilson ao executivo de pena 92904 desta 

Comarca, e forme-se processo executivo de pena em desfavor de 

Alexandre Rodrigo Romão da Silva.

Com o trânsito em julgado desta sentença, lancem-se os nomes dos réus 

condenados no rol dos culpados, extraiam-se guias definitivas para o 

cumprimento desta sentença, a substituir as guias provisórias.

Oficiem-se aos órgãos de registros, na forma de costume, inclusive ao 
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Egrégio Tribunal Eleitoral para os fins previstos no art. 15, III da CF.

Dou a presente por publicada em plenário, saindo as partes intimadas.

Registre-se. Cumpra-se.

Plenário do Tribunal do Júri de Nova Mutum, 03 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 119644 Nr: 3479-27.2018.811.0086

 AÇÃO: Cautelar Inominada Criminal->Medidas Cautelares->PROCESSO 

CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG-M

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTdO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivonir Alves Dias - OAB:MT 

13.310, Roberson Siqueira de Melo - OAB:MT 18.701

 Vistos. (..).Posto isto, DEFIRO o pedido de medida cautelar de produção 

antecipada de provas formulado pelo Ministério Público, designando o dia 

17 de agosto de 2018, às 13h30min, para a oitiva da vítima.Cite-se o 

requerido, consignando-se no mandado citatório que por ocasião do 

cumprimento, o Oficial de Justiça deverá indagá-lo se possui recursos 

para contratar defensor particular, ou, ainda, se necessita da nomeação 

de Defensor Público, devendo o meirinho certificar o que lhe for 

informado.Intime-se o Requerido, para comparecer ao ato, devendo 

fazê-lo devidamente acompanhado por advogado, caso o tenha 

constituído. Salientando-se que, caso compareça desacompanhado de 

defesa técnica, será assistido durante o ato, pela Defensoria Pública. 

Intimem-se, fazendo constar no mandado de intimação da vítima, que ela 

deverá comparecer com 30 minutos de antecedência do horário marcado 

para audiência.Para o referido ato, intime-se também, a psicóloga do juízo 

Alessandra Cristina Salesse, a qual deverá conduzir a entrevista com a 

vítima.Ciência ao Ministério Público.Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112606 Nr: 45-30.2018.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Francisco da Paixão, Edneia Dias dos 

Santos, Flavia da Silva Gama, Midia Pereira Marcondes, Breno Alves 

Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDNEIA DIAS DOS SANTOS, Cpf: 

87650010104, Rg: 12294390, Filiação: Ruth Dias dos Santos e Carlindo 

dos Santos, data de nascimento: 04/09/1979, brasileiro(a), Telefone 

65-99254-4044. 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, ofereceu DENÚNCIA contra; EDINÉIA DIAS DOS SANTOS, 

Consta no caderno administrativo que, no dia 29/12/2017, nesta cidade a 

denunciada com a vontade livre e conscientes do caráter ilícito de sua 

conduta, agindo com unidade de desígnios e com animus de 

assenhoramento definitivo, subtraiu, para si, mediante rompimento de 

obstáculo, bens móveis alheios, consistentes em 243 (duzentos e 

quarenta e tres) peças de roupas, avaliados em 40.000,00 (quarenta mil 

reais), pertencentes ao sobredito estabelecimento. Ante o exposto, a ré 

foi denunciada como incursos no art. 155, §§ 1º e 4º, incisos I e IV, do 

Código Penal. Recebido a denúncia 25/07/2018 fls. 224.

Despacho: Vistos.Considerando que a ré Ednéia Dias dos Santos 

encontra-se em lugar incerto e não sabido, defiro a cota Ministerial de fl. 

214. Expeça-se o necessário para a citação por edital da denunciada, pelo 

prazo de 15 (quinze) dias, nos termos do artigo 361 do CPP.Decorrido o 

prazo sem que a ré tenha comparecido ou constituído advogado nos 

autos, o que deverá ser devidamente certificado, o processo e o prazo 

prescricional ficarão automaticamente suspensos, independentemente de 

novo pronunciamento judicial, a partir do dia seguinte ao do término do 

prazo do edital (15 dias do prazo de dilação + 10 dias do prazo de 

resposta), pelo tempo correspondente ao da prescrição pela pena in 

abstrato (Súmula 415), a partir de quando o prazo prescricional voltará a 

fluir pelo tempo restante, descontando-se aquele já transcorrido entre a 

data do recebimento da denúncia e o do início da suspensão.Sem prejuízo 

da determinação supra, tendo em vista o endereço declinado pelo 

Ministério Público à fl. 214, expeça-se carta precatória à Comarca de 

Cuiabá/MT, para citação do denunciado Breno Alves Camargo.Quanto a 

representação pela prisão preventiva formulada pelo Parquet, em 

desfavor dos denunciados Ednéia Dias dos Santos e Breno Alves 

Camargo, em razão do descumprimento das condições estabelecidas por 

ocasião da concessão de liberdade provisória, postergo a análise para 

após o decurso do prazo do edital de citação, e retorno da carta 

precatória ora expedida.Intimem-se.Às providências.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, Ilse Helena Carletto, 

digitei.

Nova Mutum, 01 de agosto de 2018

Casia Regina Gama Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ana Helena Alves Porcel

 Cod. Proc.: 45771 Nr: 4208-68.2009.811.0086

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso - MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anna Christina Bezerra Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Humberto Luiz Bezerra 

Teixeira - OAB:20901/ES, Oliani Raspini - OAB:MT 14.330, Roberto 

Wobeto Baraldi - OAB:14.381/MT

 NOS TERMOS da legislação vigente e artigos 701, inciso XVIII, da 

CNGC/2016, IMPULSIONO o processo para INTIMAÇÃO do réu por seu 

Advogado(s)), via DJE, da redesignação da audiência para o dia 

08/10/2018 às 14;00 horas, nos autos da Carta Precatória expedida nº 

00340035-86.2017.8.8.0035, em tramite na 6ª Vara Criminal na Comarca 

de Vila Velha/Espirito Santo. Nada mais.

Comarca de Nova Xavantina

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 105625 Nr: 3601-68.2018.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANESSA CARNIEL PIZA PIMENTEL, VINICIUS CAMATI 

PIZA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMALIA FERREIRA GUIMARÃES CARNIEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL - OAB:23503/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de Ação de Interdição movida por VINICIUS CAMATI PIZA 

PIMENTEL e VANESSA CARNIEL PIZA PIMENTEL em face de AMALIA 

FERREIRA GUIMARÃES CARNIEL, alegando, em síntese, que a requerida, 

avó da segunda interessada, está com 101 (cento e um) anos de idade e 

em razão da elevada idade encontra-se incapaz de exercer regular e 

independentemente os atos da vida civil.

Instado a manifestar, o “parquet” pugnou pelo indeferimento do pedido 

antecipatório (ref. 23).

É o relatório. Fundamento. Decido.

Presente no feito o artigo 749 do Código Processual Civil.

 Vê-se que a parte autora tem legitimidade para ingressar com a presente 

ação, nos termos do artigo 747, inciso II, do Código de Processo Civil.

Quanto ao pedido de tutela provisória de urgência de natureza 
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antecipatória, prevista no artigo 300, do Código de Processo Civil, deve 

ser deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo.

Sob essa ótica, analisando os autos, verifico a inexistência, em cognição 

sumária, de elementos suficientes capazes de convencer-me acerca da 

concessão da medida, eis que a simples idade avançada da interditanda 

não permite, neste juízo de cognição sumária dos fatos, o deferimento da 

medida.

Diante o exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência de natureza 

antecipatória.

 Defiro as benesses da justiça gratuita, conforme o artigo 98 do CPC.

Ante as notícias de que a interditanda encontra-se impossibilitada de se 

deslocar, designo audiência de entrevista para o dia 05 de setembro de 

2018, às 13h00min (Horário de Cuiabá-MT), a ser realizada em sua 

residência.

Intime-se a Defensoria Pública para ciência da entrevista designada, 

mormente para atuar na defesa dos interesses da interditanda.

Cite-se a requerida quanto a audiência designada e para contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, contados da entrevista.

Ciência ao Ministério Público.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 96676 Nr: 6644-47.2017.811.0012

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA PEREIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA ROCHA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Visando readequar a pauta deste juízo, redesigno a audiência retro 

agendada para o dia 20 de setembro de 2018, às 13h10min (horário de 

Cuiabá - MT).

Providencie-se o necessário para realização da solenidade.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 61436 Nr: 2539-03.2012.811.0012

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MERCE FIGUEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE TARCÍSIO JOSÉ SOARES, MARIA 

SEBASTIANA DE OLIVEIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO CESAR DE TOLEDO 

RIBEIRO - OAB:2.311-MT, SIMIRAMY BUENO DE CASTRO - 

OAB:5880/MT

 Destarte, indefiro o pedido de fls. 148/149, prosseguindo com a instrução 

do feito.Declaro encerrada a instrução processual.Mantenho os autos 

conclusos para a prolação da sentença.

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000223-87.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES PEREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000223-87.2018.8.11.0012. 

AUTOR: DALVINA RODRIGUES PEREIRA RÉU: RAIMUNDO RODRIGUES 

PEREIRA A concessão da justiça gratuita depende de comprovação da 

hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme disposto no inciso 

LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. Assim sendo, intime-se a parte 

autora para, no prazo de quinze dias, comprovar sua alegada 

hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, 

podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do 

Código de Processo Civil. Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se 

e tornem conclusos. NX, 2 de agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano 

Roos Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000224-72.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA RODRIGUES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS TOLEDO OAB - MT0013217A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA (INVENTARIADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DESPACHO Processo: 1000224-72.2018.8.11.0012. 

REQUERENTE: DALVINA RODRIGUES PEREIRA INVENTARIADO: 

RAIMUNDO RODRIGUES PEREIRA Apense-se o presente feito ao de n. 

1000223-87.2018.811.0012, nos moldes do art. 55, §3º, do Código de 

Processo Civil. A concessão da justiça gratuita depende de comprovação 

da hipossuficiência financeira de quem a requer, conforme disposto no 

inciso LXXIV do artigo 5º da Constituição Federal. Assim sendo, intime-se 

a parte autora para, no prazo de quinze dias, comprovar sua alegada 

hipossuficiência ou efetuar o pagamento das custas processuais iniciais, 

podendo requerer seu parcelamento, nos termos do art. 98, § 6º, do 

Código de Processo Civil. Com a vinda ou decorrido o prazo, certifique-se 

e tornem conclusos. NX, 2 de agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano 

Roos Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 88088 Nr: 1455-88.2017.811.0012

 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: CMDS, EMR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NCRDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Devidamente citado, o requerido até a presente data não se pronunciou no 

feito.

Decorrido o prazo para apresentação de contestação, decreto sua 

revelia, aplicando-lhe seus efeitos, conforme preceitua o artigo 344, do 

Código de Processo Civil.

Intime-se a parte autora para manifestar se possui interesse na produção 

de outras provas ou se aceita o julgamento antecipado da lide.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99633 Nr: 263-86.2018.811.0012

 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: ESPOLIO DE FRANCISCO MACHADO DA SILVA, MARIA 

DE FÁTIMA NUNES LEAL E SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ FELIPE CORREA PIRES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALTER EVANGELISTA DE 

JESUS - OAB:17513/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO a tutela de 

urgência para desocupação imediata do imóvel.Decorrido o prazo de 

quinze dias concedidos sem a juntada do termo de inventariante, tornem 

os autos conclusos para deliberações.Sendo juntado o termo de 

inventariante, nos moldes do art. 334 e seguintes do CPC, REMETA-SE o 

presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus advogados 

a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a ser 

designada pelo Gestor do Centro.Proceda-se ao necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do NCPC.Cite-se o 

requerido e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados.A audiência deverá ser 

designada com antecedência mínima de vinte dias da 

citação.Cientifique-se que o não comparecimento injustificado acarretará 

aplicação de multa (art. 334, §8º, do CPC).A intimação da parte autora 

será feita por meio de seu representante, enquanto a da parte ré será por 

mandado/carta, conforme dispõe o art. 334, § 3º do NCPC.Ao ser citada, a 

parte ré deverá ser cientificada de que o prazo para contestar é de 15 

(quinze) dias, cujo termo inicial será a data da audiência de conciliação 

frustrada, do protocolo do pedido de cancelamento da audiência de 

conciliação ou demais casos previstos em lei.Depois de realizada 

audiência, se não houver acordo, remetam-se os autos ao Cartório a fim 

de aguardar o decurso do prazo para apresentação de defesa.Decorrido 

o prazo para apresentação de contestação, com ou sem manifestação da 

parte ré, abra-se vista à parte autora para réplica e/ou requerimentos em 

15 (quinze) dias.Havendo acordo, volvam-me conclusos para eventual 

homologação. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 97673 Nr: 7203-04.2017.811.0012

 AÇÃO: Homologação de Transação Extrajudicial->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRENO JADVAS SILVA, EULER JOSÉ GUIMARÃES, 

BARBARA MARIA DA SILVA, HUGO LUIZ DORNELES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): À JUSTIÇA PÚBLICA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULA NUNES DE OLIVEIRA - 

OAB:23506/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Intimada para juntar aos autos documentos hábeis a comprovação de sua 

alegada hipossuficiência financeira, a parte autora se limitou a colacionar 

certidão negativa de propriedade de bem imóvel em nome de um dos 

requerentes.

Ante o exposto, ausentes os requisitos legais, INDEFIRO os benefícios da 

gratuidade da justiça.

Consigno, ainda, que o valor das custas no presente caso é o mínimo 

legal, podendo ser parcelado, o que desde já autorizo, em 4 prestações 

mensais e sucessivas, cujas guias poderão ser retiradas junto ao cartório 

deste juízo.

Intime-se a parte para, em 10 (dez) dias, recolher as custas devidas nos 

termos acima expostos, sob pena de indeferimento da inicial.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 73835 Nr: 2299-09.2015.811.0012

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NEUSA MINGOTI DO SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARTÓRIO DE REGISTRO CIVIL DE NOVO SÃO 

JOAQUIM - CARTÓRIO MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE LUIZ LOPES FERREIRA - 

OAB:18599

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de ação de ação de retificação de assentamento de registro civil 

de casamento, proposta por Neusa Mingoti dos Santos em face do 

Cartório de Registro Civil de Novo São Joaquim (Cartório Martins 2° Ofício 

Notarial e Registral) ambos qualificados nos autos.

Conforme consta de ref. 36, a parte autora desistiu da ação antes da 

citação da parte requerida.

Ante o exposto, julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil.

Custas pela parte autora.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos com as baixas devidas.

P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 89629 Nr: 2416-29.2017.811.0012

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUCAS JUNIOR MESSIAS LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LARISSA ALVES MOREIRA - 

OAB:20655-MT

 Ante a expressa concordância do réu e seu (sua) patrono (a) (ref. 24) às 

cláusulas da proposta de suspensão condicional do processo (ref. 19), 

HOMOLOGO o benefício e suspendo o processo e o prazo prescricional 

pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo o acusado ser submetido ao 

período de prova.O réu deverá ser intimado pessoalmente para iniciar 

imediatamente o cumprimento das condições aceitas. O primeiro 

comparecimento em juízo deverá se dar no prazo máximo de 30 (trinta) 

dias a contar de sua intimação.O oficial de justiça deverá cientificar o réu 

que o benefício PODERÁ ser revogado se vier a ser processado, no curso 

do período de prova, por contravenção, ou descumprir qualquer outra 

condição imposta, bem como, que SERÁ revogado se vier a ser 

processado por outro crime ou não efetuar, sem motivo justificado, a 

reparação do dano (artigo 89, §§ 3º e 4º, da Lei 9.099/95).Proceda-se a 

Gestora Judiciária a vinculação do valor recolhido a título de fiança na 

forma do estabelecido no Item 5 da proposta de ref. 19.O feito deverá 

aguardar em escaninho próprio da Serventia Judicial o cumprimento 

integral das condições e o transcurso do período de prova. Cumpridas 

integralmente as condições estabelecidas, certifique-se e voltem os autos 

conclusos para sentença.Em caso de descumprimento, certifique-se e 

remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação.Havendo 

requerimentos, voltem os autos conclusos para apreciação.Intimem-se o 

réu pessoalmente, via mandado, e seu (sua) defensor (a) via DJe. 

Remetam-se os autos ao Ministério Público para ciência.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 74596 Nr: 2659-41.2015.811.0012

 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: JOSIANE KOTTVITZ DONDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE MILTON JUNQUEIRA FRANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEBASTIÃO CARLOS TOLEDO - 

OAB:13217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE CARVALHO 

ABDULMASSIH - OAB:76294/MG, ROMULO MACEDO DE SOUZA - 

OAB:82.479-MG

 Vistos.

Tendo em vista o decurso do prazo, intime-se a parte exequente 

pessoalmente e via DJe, para que providencie o recolhimento das custas 

iniciais conforme deliberado, sob pena de indeferimento da petição inicial.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano

 Cod. Proc.: 99368 Nr: 84-55.2018.811.0012

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARX – COMÉRCIO DE PRODUTOS ALIMENTÍCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUANA LEYLEANE PERPETUA PIRES EIRELLI - 

ME, LUANA LEYLIANE PERPETUA PIRES, MATHEUS NUNES SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HELTON CARLOS DE MEDEIROS 

FILHO - OAB:11658

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE ROBERTO DE OLIVEIRA 

SILVA - OAB:18076
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 Intimação da parte Executada, via advogado(a), para proceder à correta 

distribuição dos embargos à execução, conforme Decisão de Ref. 20, 

desde já informando que a petição dos embargos à execução encontra-se 

à disposição do(a)advogado(a) nessa Secretaria para retirada.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000400-51.2018.8.11.0012

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:

MARISA KEMERICH (RÉU)

IRON FRANCISCO DA SILVA (RÉU)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000400-51.2018.8.11.0012. 

AUTOR: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

RÉU: IRON FRANCISCO DA SILVA, MARISA KEMERICH Trata-se de ação 

de constituição de servidão administrativa, com pedido liminar, proposto 

pela ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A em 

desfavor de IRON FRANCISCO DA SILVA, todos qualificados nos autos. 

Narra a inicial que está sendo ampliada na região de Nova Xavantina/Água 

Boa uma linha de distribuição de energia elétrica denominada LD 138 KV, 

com aproximadamente 80,54 km de extensão, que interligará a Subestação 

Nova Xavantina à Subestação Água Boa II, que proporcionará o 

incremento de carga e flexibilidade operativa para o sistema de 

distribuição de energia elétrica da região. Extrai-se da narrativa inicial que 

os serviços foram embargados por alguns proprietários dos imóveis 

envolvidos, incluindo-se os réus, objetivando-se por meio da presente 

ação a concessão de tutela para desobstrução da passagem, dando-se 

continuidade às obras, bem como a expedição de ofício ao CRI local para 

que seja averbada a existência da presente ação junto a matrícula do 

imóvel. A inicial veio instruída com documentos. É o relato. Fundamento e 

decido. Preceitua o 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 imiti-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 este for 

superior a 20 (vinte) vezes o valor locativo, caso o imóvel esteja sujeito ao 

imposto predial; b) da quantia correspondente a 20 (vinte) vezes o valor 

locativo, estando o imóvel sujeito ao imposto predial e sendo menor o 

preço oferecido; c) do valor cadastral do imóvel, para fins de lançamento 

do imposto 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 originalmente 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. Art. 40. O expropriante poderá constituir servidões, 

mediante indenização na forma desta lei. A parte autora cumpriu os 

requisitos necessários à imissão provisória na posse, vejamos: - 

apresentou a resolução autorizativa n. 6.720/2017, editada pela ANEEL, a 

qual declara a utilidade pública, para instituição de servidão administrativa, 

em favor da Energisa Mato grosso – Distribuidora d Energia S.A., 

outorgada conforme o Contrato de Concessão do Serviço Público de 

Distribuição de Energia Elétrica n. 09/97-ANEEEL, a área de terra 

necessária à passagem da Linha de Distribuição Nova Xavantina – Água 

Boa II, circuito simples, 138 kV, 80,54 km de extensão, que interligará a 

Subestação Nova Xavantina à Subestação Água Boa II, localizada nos 

municípios de Nova Xavantina e Água Boa, estado de Mato Grosso; - 

demonstrou a urgência da medida em implantar a linha de distribuição de 

energia elétrica, o que representa efetivo interesse público, eis que 

beneficia os moradores da região e a paralisação das obras poderá 

acarretar prejuízos a hospitais, iluminação pública, escolas, empresas, 

agricultura, dentre outros; - apresentou laudo com indicação do valor da 

indenização que, nesta fase processual revela-se razoável, em razão da 

extensão da área atingida pela servidão. Assim, satisfeitas as condições 

necessárias à concessão da liminar, nos moldes do art. 15, §1º, alínea “d”, 

do decreto lei n. 3.365/41, está o Poder Público autorizado ao imediato 

exercício desse direito real: Servidão administrativa é o direito real de 

gozo, de natureza pública, instituído sobre imóvel de propriedade alheia, 

com base em lei, por entidade pública ou por seus delegados, em favor de 

um serviço público ou de um bem afetado a fim de utilidade pública. 

Oportuno salientar que, em que pese não ter havido decreto lei emitido 

pelo poder executivo, a lei n. 9.074/1995 delegou à ANEEL a competência 

para declarar a utilidade pública das áreas de terra necessárias à 

implantação de instalações de outorgados de energia elétrica: Art. 10. 

Cabe à Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL, declarar a utilidade 

pública, para fins de desapropriação ou instituição de servidão 

administrativa, das áreas necessárias à implantação de instalações de 

concessionários, permissionários e autorizados de energia elétrica. Ante o 

exposto, nos termos do art. 15, §1º, alínea “d”, do decreto lei n. 3.365/41, 

CONCEDO a imissão provisória da autora na posse de parte do imóvel 

descrito na exordial, denominada Fazenda Vitória, por uma faixa de 

servidão de 12 a 30 metros da Gleba 18, de propriedade de Iron Francisco 

da Silva, mediante o depósito imediato do valor ofertado de R$ 97.727,82 

(noventa e sete mil, setecentos e vinte e sete reais e oitenta e dois 

centavos), obrigando o(s) réu(s) a desobstruir(em) imediatamente a 

passagem para a continuidade das obras de construção da linha de 

distribuição de LD 138 KV no local, sob as penas de lei. Efetivado o 

depósito judicial no prazo máximo de cinco dias, determino a expedição de 

mandado de imissão de posse. DEFIRO, ainda, o pedido de expedição de 

ofício ao Cartório de Registro de Imóveis de Títulos e Documentos desta 

cidade, a fim de ser averbada a existência da presente ação junto às 

matrículas dos imóveis objetos deste feito, dando-se publicidade e 

conhecimento a terceiros. Nos moldes do art. 334 e seguintes do CPC, 

remeto o presente feito ao CEJUSC, a fim de convidar às partes e seus 

advogados a se fazerem presentes na Sessão de Mediação/Conciliação a 

ser designada pela Gestora do Centro. Procedam-se o necessário para a 

realização da Sessão de Mediação/Conciliação, atentando-se o Cartório 

para os prazos dispostos no art. 334 e parágrafos, do CPC. Citem-se os 

requeridos e intimem-se as partes para que compareçam à audiência 

acompanhados de seus respectivos advogados. A intimação da parte 

autora será por meio de seu advogado, enquanto da parte ré será feita 

pessoalmente. A intimação para comparecimento à audiência de 

conciliação deverá acontecer com pelo menos vinte dias de antecedência 

(art. 334, CP). Depois de realizada audiência, se não houver acordo, 

remetam-se os autos ao Cartório, a fim de aguardar o decurso do prazo 

para apresentação de defesa, que se iniciará conforme preceitua o art. 

335 e incisos, do NCPC. Decorrido o prazo para apresentação de 

contestação, intime-se a parte autora para impugnação em 15 (quinze) 

dias. Havendo acordo, vista ao MP e após, volvam-me conclusos para 

deliberações. Dê-se ciência ao Ministério Público para, caso queira, intervir 

no feito como fiscal do ordenamento jurídico. Às providências. Nova 

Xavantina/MT, 2 de agosto de 2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA

Processo Número: 1000414-35.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LATICINIOS CAJES LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO RAFAEL DE JESUS COSTA NASSER OAB - MT0016905A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

UNIÃO - FAZENDA NACIONAL (IMPETRADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 1000414-35.2018.8.11.0012. 

IMPETRANTE: LATICINIOS CAJES LTDA IMPETRADO: UNIÃO - FAZENDA 

NACIONAL Conforme se extrai da petição inicial, foi requerida a 

distribuição do presente feito por dependência ao processo de Código 

14394, em trâmite no juízo da 1ª Vara desta Comarca, a fim de evitar a 

prolação de decisões conflitantes. Assim, nos termos dos artigos 55, §3º, 

e 58, ambos do Código de Processo Civil, declino da competência para 

apreciar a presente demanda e determino a REMESSA do feito ao juízo da 
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1ª Vara desta Comarca, juízo prevento, com as homenagens de estilo. Por 

oportuno, tendo em vista que o feito principal tramita pelo sistema apolo e 

não pelo PJe, DETERMINO a remessa deste feito ao Cartório do Distribuidor 

para sua distribuição no referido sistema (APOLO), a fim de que ambas 

ações possam correr simultaneamente. NX, 3 de agosto de 2018. Luciene 

Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000228-12.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE TAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LUCIENE KELLY MARCIANO ROOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

NOVA XAVANTINA SENTENÇA Processo: 1000228-12.2018.8.11.0012. 

EXEQUENTE: BALTAZAR AUGUSTO DE MENEZES EXECUTADO: RENATO 

DE TAL Ante o pedido de desistência da presente ação antes da citação 

(ID 13848536), julgo extinto o processo sem resolução de mérito, com 

fulcro no artigo 485, inciso VIII do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas, ante a gratuidade que ora defiro. Após o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas devidas. P.I.C. NX, 2 de agosto de 

2018. Luciene Kelly Marciano Roos Juiz(a) de Direito

Comarca de Paranatinga

Diretoria do Fórum

Portaria

P O R T A R I A N° 54/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JORGE HASSIB IBRAHIM, MM. JUIZ DE 

DIREITO E DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANATINGA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

CONSIDERANDO o que dispõe o Capítulo VI, artigo 81, letra "b" e artigo 86, 

do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso.

R E S O L V E:

I – Fixar o início da Correição no Cartório de Registro Civil e Tabelionato de 

Notas do município de Gaúcha do Norte/MT, para o dia 23/8/2018 a partir 

das 10 horas.

II - Designar a Servidora Alciene Aparecida Nunes Sacramento, para 

secretariar os trabalhos.

III - Convocar o Representante do Ministério Público, advogados, membros 

da comunidade, para, querendo, acompanharem os trabalhos de 

correição, oportunidade em que qualquer pessoa poderá apresentar, por 

escrito, reclamações ou sugestões que se relacionem ao serviço judiciário 

desta comarca.

IV- Encaminhe-se cópia da presente à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

V- Publique-se. Cumpra-se.

Paranatinga-MT, 1º de agosto de 2018.

JORGE HASSIB IBRAHIM

Juiz de Direito Diretor do Foro

P O R T A R I A N° 55/2018-CA

O EXCELENTÍSSIMO DOUTOR JORGE HASSIB IBRAHIM, MM. JUIZ DE 

DIREITO DIRETOR DO FORO DA COMARCA DE PARANATINGA, ESTADO 

DE MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC...

CONSIDERANDO o que dispõe o Capítulo VI, artigo 81, letra "b" e artigo 86, 

do Código de Organização Judiciária do Estado de Mato Grosso.

R E S O L V E:

I – Fixar o início da Correição na Delegacia Municipal de Polícia de Gaúcha 

do Norte/MT, na Delegacia Municipal de Polícia de Paranatinga/MT e na 

Cadeia Pública Municipal de Paranatinga, na seguinte ordem:

- 23/8/2018 a partir das 10:00 – Delegacia Municipal de Polícia de Gaúcha 

do Norte/MT.

 - 24/8/2018 a partir das 09:00 horas – Delegacia Municipal de Polícia de 

Paranatinga/MT.

- 24/8/2018 a partir das 14:00 horas – Cadeia Pública Municipal de 

Paranatinga/MT.

II - Convocar o Representante do Ministério Público, advogados, membros 

da comunidade, para, querendo, acompanharem os trabalhos de 

correição, oportunidade em que qualquer pessoa poderá apresentar, por 

escrito, reclamações ou sugestões que se relacionem ao serviço judiciário 

desta comarca.

III - Encaminhe-se cópia da presente à Egrégia Corregedoria Geral da 

Justiça do Estado de Mato Grosso.

IV- Cientifique-se. Publique-se. Cumpra-se.

Paranatinga-MT, 1º de agosto de 2018.

Jorge Hassib Ibrahim

Juiz de Direito

1ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 27022 Nr: 8-13.2010.811.0044

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Guimarães Agricola Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josef Gomes Bezerra, Maria Eliene Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andréia Lehnen - 

OAB:10752-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Peterson Veiga Campos - 

OAB:17.203

 Vistos, etc.

Primeiramente, considerando que o valor apresentado às fls. 41/43 

encontra-se desatualizado, intime-se a parte exequente para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias apresente nos autos cálculos atualizados para 

fins de penhora.

Com a informação nos autos, retorne concluso.

Cumpra.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 68414 Nr: 1019-67.2016.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Eunice Santos 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, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 80264 Nr: 2356-57.2017.811.0044

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ermes Gomes Bezerra

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Thiago Siqueira Batista Macedo 

- OAB:17528/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 05 (cinco) dias, manifestar acerca da certidão de 

fls. 22, que trata de complementação de diligência do oficial de justiça. Em 

caso de dúvida acerca do local ou região em que deverá ser emitida a guia 
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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.: 64181 Nr: 2431-67.2015.811.0044

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helia Barbosa Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gustavo Amato Pissini - 

OAB:13.842-A, Louise Rainer Pereira Gionédis - OAB:16.691/A/MT, 

LUIZ CARLOS ICETY ANTUNES - OAB:10062

 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 de 

fls. 46, que trata de complementação de diligência do oficial de justiça. 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.: 27243 Nr: 233-33.2010.811.0044

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maurino Ferreira 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, bem 

como da Portaria n.º 02/2016-GAB, em razão do retorno dos autos da 

Segunda Instância, impulsiono estes autos com a finalidade de que sejam 

intimados os advogados das partes para manifestarem no prazo de 10 

(dez) dias no que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jorge Hassib Ibrahim

 Cod. Proc.: 81531 Nr: 3058-03.2017.811.0044

 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: Edney Messias de Paula, Leontina Messias dos Santos, 

Vera Lucia Rodrigues Messias da Silva, Kelli Rodrigues Messias, Lenir 

Rodrigues Messias, Raquel Rodrigues Messias, José Roberto Rodrigues 

Messias, Joaquim Messias de Paula, Luciano Rodrigues Messias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cláudio Messias de Paula, Espólio de Geraldo 

Messias de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elysson Galvão Suzuki Filipin 

de Sena - OAB:13.997/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Nos termos do artigo 626 do Código de Processo Civil, citem-se os 

herdeiros do falecido.

Intime-se a Fazenda Pública a fim de manifestar interesse na causa.

Após, conclusos.

Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000059-26.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT0021521A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JUNIOR MACHADO RESENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000303-52.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE JESUS RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAINA LOULA OAB - MT24728/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(a) advogado(a) 

da parte promovente para, querendo, apresentar impugnação à 

contestação, no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Peixoto de Azevedo

Diretoria do Fórum

Centro Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania

Notificação

Vara de tramitação: Segunda Vara

Feitos Cíveis: 1975-78.2018.811.0023 – Código: 91012

TIPO DE AÇÃO: DIREITO CIVIL>CUMPRIMENTO/EXECUÇÃO

REQUERENTE: KATIANE RIBEIRO SOARES

ADVOGADA: EMILIANA BORGES FRANÇA – OAB/MT 17694

REQUERIDO: LEUDIMAR DA SILVA CARVALHO

FINALIDADE: Notificação da parte autora para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO agendada para a data de 10/09/2018 Horário : 14:10h – 

Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de Peixoto de 

Azevedo (Fórum), Rua Pedro Álvares Cabral, nº 38, bairro: Centro. Peixoto 

de Azevedo. Telefone.: (66)3575-2028, ramal: 212, Cel. 66-9.9927-804

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84034 Nr: 1583-75.2017.811.0023

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 
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Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DHEMYS DOUGLAS AGUIAR DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1583-75.2017.811.0023

Código nº 84034

S E N T E N Ç A

Trata-se de ação de busca e apreensão de veículo ajuizada por Banco 

Bradesco Financiamentos S/A em face de Dhemys Douglas Aguiar dos 

Santos, em que antes do cumprimento da liminar a parte autora ingressou 

com pedido de extinção do feito (fls.34).

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

A desistência da ação provoca a extinção do processo sem resolução do 

mérito e não impede que, futuramente, a parte autora venha outra vez a 

propor a mesma ação.

Ante ao exposto, em cumprimento aos limites procedimentais do Código de 

Processo Civil, determinado pelo artigo 200, parágrafo único, HOMOLOGO, 

por sentença, a manifestação de desistência da ação exteriorizada pela 

parte autora, em consequência JULGO EXTINTA a presente ação, sem 

resolução de mérito, nos estritos limites enunciativos do artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil.

Consequentemente revogo a liminar deferida em fls.34.

Custas recolhidas (fls.22vº).

Diante da ausência de interesse recursal (fls.34) certifique-se o trânsito 

em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Peixoto de Azevedo, 03 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 91934 Nr: 2592-38.2018.811.0023

 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: DIOGO ALVES DE OLIVEIRA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO HENRIQUE VACARIO DOS 

SANTOS - OAB:19404-0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, em consonância com o parecer ministerial, DEFIRO o 

pedido formulado por DIEGO ALVES DE OLIVEIRA SILVA, somente com a 

apresentação dos documentos requeridos pelo Ministério Público, 

conforme fls. 29/30, para determinar a expedição de Alvará Judicial 

autorizando a entrada e permanência de adolescentes, a partir dos 16 

(dezesseis) anos de idade, desde que na presença dos pais ou 

responsáveis legais (§ 2º do art. 8º da Portaria nº 1/2010), no evento 

denominado como “25ª VAQUEJADA”, a ser realizado nas dependências 

do Parque de Vaquejada J. LIMA, localizado neste município de Peixoto de 

Azevedo/MT, nos dias 17, 18 e 19 de agosto de 2018, nos horários de 

07h00min até as 04h30min do dia seguinte (22/07/2018), condicionado à 

assinatura de Termo de Responsabilidade pelo requerente que deverá 

indicar nome completo, RG, CPF, endereço, profissão e número de conta 

bancária, bem como se comprometer a cumprir todas as disposições da 

Portaria nº 1/2010 e das regras contidas na Lei nº 8.069/1900 (Estatuto da 

Criança e do Adolescente), sob pena de responsabilidade e da aplicação 

de multa, conforme prevê o artigo 9º, parágrafo único, da Portaria nº 

1/2010 e o Estatuto da Criança e do Adolescente.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 75530 Nr: 3300-93.2015.811.0023

 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): DISTRIBUIDORA UNIAO DO NORTE DE 

PRODUTORES AGROPECUÁRIOS LTDA ME, CLAUDIO FRANCISCO DE 

OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pocesso nº 3300-93.2015.811.0023

Código nº 75530

D E S P A C H O

Defiro o pedido de fls.41, assim, cite-se a parte executada via edital, com 

prazo de 30 dias, transcorrido o prazo sem resposta certifique-se, ficando 

desde já nomeada a Defensoria Pública atuante nesta Comarca, como 

curadora especial (art. 72, inc. II, do CPC).

Intime-se.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Peixoto de Azevedo/MT, 03 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 76631 Nr: 393-14.2016.811.0023

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DOS SANTOS CABRAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11.877-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIO ARRUDA DOS SANTOS 

- OAB:23482

 Processo nº 393-14.2016.811.0023

Código nº 76631

S E N T E N Ç A

Cuida-se de ação de busca e apreensão movida pelo Banco Finasa BMC 

S/A em desfavor de Francisco dos Santos Cabral, ambos qualificados.

As partes noticiaram a celebração de acordo, requerendo a respectiva 

homologação e extinção do feito (fls.122-124).

É o relato do essencial.

Fundamento e decido.

Face o acordo imbricado nos autos (fls.122-124), não há razão para 

prosseguimento de qualquer demanda, posto que evidenciada a vontade 

das partes em por fim ao litígio.

Assim, tendo em vista a manifestação das partes HOMOLOGO, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, a transação realizada que se 

regerá pelas cláusulas e condições nele contidas.

Consequentemente, julgo extinto o processo, com resolução de mérito, o 

que faço com fundamento no artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil.

Custas recolhidas.

Tendo em vista tratar-se de composição, o trânsito em julgado da 

sentença é imediato diante da ausência de interesse recursal.

Assim, certifique-se o trânsito em julgado.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se.

Cumpra-se.

 Peixoto de Azevedo/MT, 03 de agosto de 2018.

Evandro Juarez Rodrigues,

Juiz de Direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 84758 Nr: 2018-49.2017.811.0023

 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): MARCOS ANTONIO CASTRO FELIX, IZAIAS 

NUNES RIBEIRO, WENDER EVANGELISTA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAKSON DARLYN FERREIRA 

DOS SANTOS - OAB:24855/0, NILSON ALLAN RODRIGUES PORTELA - 

OAB:17562

 Diante do exposto, julgo parcialmente procedente a denúncia para: (1) 
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ABSOLVER os réus WENDER EVANGELISTA DE OLIVEIRA, MARCOS 

ANTONIO CASTRO FELIX e ISAIAS NUNES RIBEIRO da prática do crime de 

associação para o tráfico (artigo 35 da Lei nº 11.343/2006) com 

fundamento no artigo 386, inciso VII, do CPP e no princípio do in dubio pro 

reo; (2) CONDENÁ-LOS pelo cometimento do crime de tráfico ilícito de 

entorpecentes (artigo 33, caput, da Lei nº 11.343/2006Determino à 

Secretaria, desde já, a adoção das seguintes providências:i) Intimem-se 

os réus pessoalmente desta sentença, devendo o Oficial de Justiça 

indagá-los se desejam recorrer da sentença e fornecer-lhes o Termo de 

Apelação, conforme determina a CNGC, devendo ser certificado nos autos 

a vontade dos acusados.ii) Intime-se pessoalmente o Ministério Público.iii) 

Intimem-se pessoalmente os advogados nomeados.iv) Cumpram-se as 

demais determinações da Consolidação das Normas Gerais da Egrégia 

Corregedoria-Geral da Justiça.v) Expeça-se Alvará de Soltura em favor de 

MARCOS ANTONIO CASTRO FELIX, considerando que lhe foi concedido o 

direito de recorrer em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.vi) 

E x p e ç a - s e  c e r t i d ã o  d e  h o n o r á r i o s  e m  f a v o r  d o s 

procuradores.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 8.1 Após o trânsito em 

julgado da sentença: a) lance-se o nome dos réus WENDER 

EVANGELISTA DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO CASTRO FELIX e ISAIAS 

NUNES RIBEIRO no rol dos culpados; b) comunique-se ao distribuidor, ao 

Instituto de Identificação e ao Juízo Eleitoral; c) expeçam-se guias de 

recolhimento, para formalização do processo de execução, 

acompanhando cópia a denúncia, auto de prisão em flagrante, da 

sentença e da certidão do trânsito em julgado;Cumpra-se COM URGÊNCIA 

– REUS PRESOS.Peixoto de Azevedo/MT, 06 de agosto de 2018.Evandro 

Juarez Rodrigues,Juiz de Direito.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70879 Nr: 219-39.2015.811.0023

 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: DOLVINO ZANELLA

 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:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) EMILIANA BORGES 

FRANÇA, para devolução dos autos nº 219-39.2015.811.0023, Protocolo 

70879, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 87984 Nr: 4291-98.2017.811.0023

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KAREN CRISTINA RAMOS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:MT 9.948-A, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora da sentença a 

seguir transcrita: Vistos. Deflui dos autos que a requerente desistiu da 

demanda, requerendo a extinção do feito. É o sucinto relatório. Decido. 

Diante do exposto, HOMOLOGO por sentença, com fulcro no artigo 200, 

parágrafo único, do Código de Processo Civil e para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o pedido de desistência manifestado nestes 

autos fl. 26. Em consequência, na forma do art. 485, VIII, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO. Sem custas e sem honorários. Transitada em julgado, arquive-se 

com as formalidades de estilo. P. R. I. C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 80730 Nr: 2901-30.2016.811.0023

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: R. REBELATTO COMERCIO - ME, RICARDO REBELATTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORESTE DUFFECK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 FINALIDADE: Intimar o(a) advogado(a) da parte autora para que 

providencie, no prazo de 10 (dez) dias, o preparo da carta precatória 

(Guarantã do Norte-MT) para intimação da parte requerida, mediante guia 

de recolhimento padrão disponível nos Cartórios Distribuidores 

Oficializados, Postos de Arrecadação e Internet (site do Tribunal de 

Justiça – www.tjmt.jus.com.br), para cumprimento do mandado de 

intimação de sentença.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 42242 Nr: 419-85.2011.811.0023

 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 KOENIG - 

OAB:MT 22165-A, GUSTAVO RODRIGO GOÉS NICOLADELLI - OAB:MT 

17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

 PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 419-85.2011.811.0023 – Código: 42242

ESPÉCIE: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

PARTE RÉ: ANTONIA FAVERO

INTIMANDA(S): Requerida: Antonia Favero, Cpf: 03865968830, Rg: 

11448431 SSP SP, brasileira, solteira, autônoma, Endereço: Rua Ministro 

Cesar Cals, 445, Bairro: Centro, Cidade: Peixoto de Azevedo-MT

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 01/03/2011

VALOR DA CAUSA: R$ 190.754,49

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, que foi bloqueada através do Bacen-Jud, a 

importância de R$ 101,04(cento e um reais e quatro centavos), em conta 

bancária de sua titularidade, podendo Vossa Senhoria apresentar 

embargos no prazo de 30(trinta) dias, nos estritos termos permissivos 

legais (Lei nº 6.830/80), art. 71.

 DESPACHO: É que, 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 possibilitar a penhora de dinheiro em depósito ou em aplicação 

financeira, o juiz, a requerimento do exequente, sem dar ciência prévia do 

ato ao executado, determinará às instituições financeiras, por meio de 

sistema eletrônico gerido pela autoridade supervisora do sistema 

financeiro nacional, que torne indisponíveis ativos financeiros existentes 

em nome do executado, limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado 

na execução. 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 

embargos. 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 sequente intimação das partes. Infrutífera a providência, 

intime-se o Exequente para que indique bens penhoráveis do Executado, 
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no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de suspensão do feito, na forma do 

art. 921, III, do CPC.

Eu, Josélio Fernandes Luna - Técnico Judiciário, digitei.

 Peixoto de Azevedo - MT, 27 de julho de 2018.

Irene Aparecida Fermino

Gestor(a) Judiciário(a)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90250 Nr: 1485-56.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAFAEL COSTA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGELITA KEMPER - 

OAB:15090

 Finalidade: Intimação da advogad do reeducando Dra. Angelita Kemper, 

para manifestar-se sobre o cálculo penal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob 

pena de o silêncio ser subentendido como concordância tácita.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 90223 Nr: 1459-58.2018.811.0023

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIVANILDO FRANCISCO XAVIER LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE LUIZ SANTOS DE 

ALMEIDA - OAB:9.424

 Finalidade: Intimação do advogado do reeducando para manifestar-se 

sobre o cálculo penal, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de o silêncio 

ser subentendido como concordância tácita.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010150-95.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRANCISCO SCHEID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT0012937A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR SILVA (EXECUTADO)

BANNA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALBANIR SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO CARTA DE INTIMAÇÃO 

Dados do processo: Processo: 8010150-95.2013.8.11.0023; Valor causa: 

R$ 26.586,00; Tipo: Cível; Espécie/Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO 

JUDICIAL (1111). Partes do processo: Parte Autora: EXEQUENTE: FABIO 

FRANCISCO SCHEID Parte Ré: EXECUTADO: ALBANIR SILVA, BANNA 

PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA - ME, JUNIOR SILVA Senhor(a): 

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA Procedo a INTIMAÇÃO de 

Vossa Senhoria, na qualidade de ADVOGADO DO EXEQUENTE, nos 

termos do processo acima indicado, para no prazo legal manifeste-se 

quanto aos documentos juntados. PEIXOTO DE AZEVEDO, 6 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) 

35752312

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001397-31.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIULA MULLER OAB - MT22165-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NELBA NEIDA CORREA ANDRADE (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO Intimo à parte requerente a fim de proceder o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de R$ 32,12 ( trinta e dois reais 

e doze centavos), conforme provimento do CGJ 07/2017. No qual o 

campo: discriminação deve selecionar diligência e no campo: cedente 

deve selecionar Diretoria do Forum Cível de Cuiaba com o 

CNPJ:01267533/0001-05. E no campo bairro, selecionar: Centro. Para 

cumprimento do mandado de citação. Devendo juntar a guia eletrônica e o 

comprovante de depósito nos Autos.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000553-81.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - TO0004928S-A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROMER SILVA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE PONTES E 

LACERDA DECISÃO Processo: 1000553-81.2018.8.11.0013. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ROMER SILVA DOS SANTOS Vistos. I – Recebo os 

Embargos de Declaração para analisar os pontos considerados omissos, 

contraditórios e/ou obscuros pela parte embargante. Os Embargos de 

Declaração nada mais são do que um recurso destinado a pedir ao Juiz ou 

Juízes prolatores de decisões, de sentenças ou de acórdãos que 

esclareçam obscuridade, dúvida, elimine contradição ou supram omissão 

existente no julgado. O pressuposto de admissibilidade dessa espécie de 

recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou no 

acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o juiz 

ou tribunal. Nessa seara, verifico que os Embargos de Declaração não 

merecem ser acolhidos. Isso porque, apesar do alegado, a requerida não 

deu causa ao evento danoso, motivo pelo qual a incidência da correção 

monetária deve se dar a partir da citação ou do indeferimento 

administrativo. II – Posto isto não ACOLHO os Embargos Declaratórios. III – 

Intime-se. Cumpra-se. , 24 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 2539 Nr: 2563-43.2003.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Divaldo de Faria, Dário Faria Júnior, João Bento 

Neto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A, Louise Rainer Pereira Gioneds - 

OAB:8.123/PR, Sérvio Tulio de Barcelos - OAB:14.258-A-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emídio Dantas - 

OAB:3540-MT

 Vistos.

 A parte interessada foi intimada para dar prosseguimento no feito, porém, 

deixou transcorrer in albis o prazo estabelecido o que ocasiona a extinção 

do feito sem resolução do mérito.

Posto isso, julgo extinto o feito, sem resolução do mérito, o que faço com 

fulcro assente no artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil, 

condenando o autor ao pagamento das custas e despesas processuais, 

salvo se beneficiário da gratuidade judicial, caso em que estará suspensa 

a cobrança.

 P. R. I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes
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 Cod. Proc.: 61005 Nr: 1345-96.2011.811.0013

 AÇÃO: Embargos à execução (art. 741 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Eli Donizete Azeredo Serafim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO LUIZ FANTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Peron - OAB:3060/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliano Souza Queiroz - 

OAB:7948/MT

 Visto.

 Trata-se de Embargos à execução propostos por ELI DONIZETE 

AZEVEDO SERAFIM, qualificado nos autos, em face de CELSO LUIZ 

FANTE, também qualificado, em razão da ação de execução de título 

extrajudicial em apenso – Autos n° 757-89.2011.811.0013 – Código TJMT 

n° 60417.

Compulsando os autos, constata-se a necessidade de organização do 

processo, para regular tramitação. Pois bem, em que pese a fase 

processual do feito em epígrafe, consoante disposição do artigo 139, 

incisos VIII e IX, do Código de Processo Civil, “o juiz dirigirá o processo 

conforme as disposições deste Código, incumbindo-lhe: VIII - determinar, a 

qualquer tempo, o comparecimento pessoal das partes, para inquiri-las 

sobre os fatos da causa, hipótese em que não incidirá a pena de 

confesso; IX - determinar o suprimento de pressupostos processuais e o 

saneamento de outros vícios processuais;”. Ainda, nos termos do § 3º do 

artigo 357 do mesmo Diploma Adjetivo “se a causa apresentar 

complexidade em matéria de fato ou de direito, deverá o juiz designar 

audiência para que o saneamento seja feito em cooperação com as 

partes, oportunidade em que o juiz, se for o caso, convidará as partes a 

integrar ou esclarecer suas alegações”.

Com arrimo nos dispositivos acima citados, DESIGNO audiência para oitiva 

das partes para o dia 31 de agosto de 2018, às 10h.

 Intimem-se as partes, pessoalmente, e seus Advogados via DJe.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 111272 Nr: 617-79.2016.811.0013

 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: EDIO HILARIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL, Lauro Laraya

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 intimo o douto advogado da parte autora para requerer o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63450 Nr: 3790-87.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria José de Camargo Quirino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que deixei de expedir RPV da parte 

requerente, em razão do Sistema Eprec não permitir, por estar a 

beneficiária com situação irregular na Receita Federal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 63360 Nr: 3700-79.2011.811.0013

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Oswaldo Vasconcelos Bitencourt

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais julgo 

procedente o pedido contido na inicial para condenar o réu a implantar a 

autora a aposentadoria rural por idade, na base de um salário mínimo 

mensal, retroagindo a data da citação, ou da data de indeferimento 

administrativo pela autarquia ré se for o caso, o que faço com fulcro 

assente no artigo 269, inciso I, do Código de Processo Civil. Os juros de 

mora incidem a partir da citação, a teor do enunciado de súmula 204 do 

Superior Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”).Determino 

que a correção monetária se dê na forma dos enunciados de súmulas 43 

e 148 do Superior Tribunal de Justiça, incidente desde o momento em que 

cada prestação se tornou devida.Por fim, fixo os honorários advocatícios 

em 10% sobre o valor das parcelas devidas até esta data, conforme 

jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 1ª. Região e Superior 

Tribunal de Justiça (enunciado de súmula 111 – Os honorários 

advocatícios, nas ações previdenciárias, não incidem sobre prestações 

vincendas).Injustificado o reexame necessário, face ao valor da 

condenação e os demais consectários não excederem o montante 

estipulado pelo art. 475, § 2º do CPC.Publique-se. Intime-se. Registre-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário.Após o trânsito em julgado e feitas as 

anotações de estilo, arquivem-se com baixa.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 115126 Nr: 1951-51.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ASB, ESB, IADS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 1. Expeça-se alvará;

2. Diante do pagamento informado pelo exequente, ou seja, alcançado o 

mérito, julgo extinto o feito pelo pagamento nos moldes do art. 924, II, do 

NCPC.

 3. Arquive-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158156 Nr: 11889-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bernadeth de Arruda Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): BERNADETH DE ARRUDA FERREIRA, Cpf: 

35368535104, natural de Acorizal-MT, solteiro(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: 12/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de BERNADETH DE 

ARRUDA FERREIRA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 886/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 05/12/2017

 - Valor Total: R$475,50 - Valor Atualizado: R$475,50 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 
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advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158768 Nr: 12267-89.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriano da Costa Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ADRIANO DA COSTA AGUIAR, Cpf: 

00100957137, Rg: 15261077, Filiação: Cristiano da Costa Aguiar e 

Francisca Maria Silva, data de nascimento: 01/03/1983, brasileiro(a), 

natural de Palmópolis-MG, convivente, empacotador. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ADRIANO DA COSTA 

AGUIAR, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1038/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/2017

 - Valor Total: R$187,74 - Valor Atualizado: R$187,74 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.Pontes e Lacerda/MT, 11 de janeiro de 2018.Leonardo de 

Araujo Costa TumiatiJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158506 Nr: 12117-11.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Simone de Fátima Alexandre - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SIMONE DE FÁTIMA ALEXANDRE - ME, 

CNPJ: 09119589000116, Inscrição Estadual: 13.345.696-0. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de SIMONE DE FÁTIMA 

ALEXANDRE - ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 950/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2017

 - Valor Total: R$1.459,93 - Valor Atualizado: R$1.459,93 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165775 Nr: 3057-77.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thaina Franco Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): THAINA FRANCO SILVA, Cpf: 

03167013192, natural de Acorizal-MT, solteiro(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: 02/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de THAINA FRANCO 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

829/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/03/2018

 - Valor Total: R$1.411,99 - Valor Atualizado: R$1.411,99 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 
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possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158260 Nr: 11959-53.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliene P. de O. Candido

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIENE P. DE O. CANDIDO, CNPJ: 

10398494000168. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 13/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ELIENE P. DE O. 

CANDIDO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 1022/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 07/12/2017

 - Valor Total: R$859,52 - Valor Atualizado: R$859,52 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158171 Nr: 11901-50.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudomiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDOMIRO DOS SANTOS, CNPJ: 

10515371000160, Inscrição Estadual: 13.364.678-5. 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: 12/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de CLAUDOMIRO DOS 

SANTOS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 820/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2017

 - Valor Total: R$1.097,95 - Valor Atualizado: R$1.097,95 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 
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oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157512 Nr: 11621-79.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elenice Ribeiro da Silva Pereira EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELENICE RIBEIRO DA SILVA PEREIRA EI, 

CNPJ: 11679931000184. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 04/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ELENICE RIBEIRO DA 

SILVA PEREIRA EI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 648/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/11/2017

 - Valor Total: R$2.560,61 - Valor Atualizado: R$2.560,61 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 125724 Nr: 6115-59.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmir Aparecido Schiavo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): OSMIR APARECIDO SCHIAVO, Cpf: 

23788267100, Rg: 429.831, brasileiro(a), casado(a), lavrador. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/09/2016.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de OSMIR APARECIDO 

SCHIAVO, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 54/2015, 55/2015, 56/2015.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/10/2015

 - Valor Total: R$1.667,34 - Valor Atualizado: R$1.667,34 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Suspenda-se conforme ref.45

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 158848 Nr: 12324-10.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcina Honorato

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALCINA HONORATO, Cpf: 00381604128, 

Rg: 1446852-2, Filiação: Maria dos Anjos Honorato, data de nascimento: 

13/07/1962, brasileiro(a), natural de Santo Agostinho-ES, convivente, do 

lar, Telefone 6599376114. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ALCINA HONORATO, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1073/2017, 1074/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/2017

 - Valor Total: R$354,19 - Valor Atualizado: R$354,19 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Cite-se por edital. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156423 Nr: 11004-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria das Dores Pereira Carleto ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): MARIA DAS DORES PEREIRA CARLETO 

ME, CNPJ: 06980524000172, Inscrição Estadual: 13.307.396-3. 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: 22/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de MARIA DAS DORES 

PEREIRA CARLETO ME, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) 

de Dívida Ativa: 566/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/11/2017

 - Valor Total: R$1.872,77 - Valor Atualizado: R$1.872,77 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165612 Nr: 2984-08.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Lauriston de Queiróz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO LAURISTON DE QUEIRÓZ, Cpf: 

39614093153, Rg: 476.767, Filiação: Dinor de Freitas Queiróz e Iracy 

Terezinha de Queiróz, data de nascimento: 09/09/1964, brasileiro(a), 

casado(a), comerciante. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 
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o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 29/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ANTONIO LAURISTON 

DE QUEIRÓZ, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 803/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/03/2018

 - Valor Total: R$1.100,33 - Valor Atualizado: R$1.100,33 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157667 Nr: 11687-59.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. F. DE JESUS ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L. F. DE JESUS ME, CNPJ: 

15088571000105. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de L. F. DE JESUS ME, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 744/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/11/2017

 - Valor Total: R$5.131,77 - Valor Atualizado: R$5.131,77 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC
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 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165769 Nr: 3052-55.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vagner Ramos da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VAGNER RAMOS DA SILVA, Cpf: 

36196517104, Rg: 596.652, natural de Acorizal-MT, solteiro(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: 02/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de VAGNER RAMOS DA 

SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

778/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/03/2018

 - Valor Total: R$1.287,63 - Valor Atualizado: R$1.287,63 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165697 Nr: 3020-50.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizania Ramalho de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZANIA RAMALHO DE SOUZA, Cpf: 

03343475130, Rg: 24546119, Filiação: Maria Julia Ramalho de Souza e 

Antonio Manoel de Souza Filho, data de nascimento: 11/04/1988, natural 

de Pontes e Lacerda-MT, convivente, do lar, Telefone 996359452. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 02/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ELIZANIA RAMALHO 

DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 845/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 28/03/2018

 - Valor Total: R$1.411,99 - Valor Atualizado: R$1.411,99 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 5% (cinco por cento) sobre o valor da execução. Caso 

contrário em 10%.III – Na hipótese da citação por carta restar frustrada ou 

não sendo o AR devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de 

nova manifestação da Fazenda Pública, como expressamente autorizado 

pelo artigo 8º, inciso III, da LEF , proceda-se com a citação por edital. 

Expeça-se Edital de Citação com as informações necessárias previstas no 

inciso IV do mesmo artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o 

no mural apropriado e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido 

o prazo da citação sem o pagamento do débito, intime-se o exequente 

para que, no prazo de 15 dias, indique bens para a formalização da 

penhora, sob pena dos autos serem remetidos ao arquivo provisório, 

como previsto no artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – 

Desde já, deixo consignado que, em virtude do volume de execuções 

fiscais que tramitam nesta vara e considerando o seu atual quadro 

funcional, e ainda mais, corroborado com os efeitos práticos do CPC, 

aplicado analogicamente neste caso por força do artigo 1º da LEF, não 

será deferida a expedição de ofícios com o objetivo de se encontrar bens 

a serem penhorados, cuja obrigação legal competente à própria 

exequente, que pode, inclusive, se valer do permissivo processual. 

Relevante ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo 

somente é viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou 

todos os meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 
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Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado. Na ocasião, informo que, para 

efeito de celeridade processual, eventual petição de desarquivamento 

deverá constar expressamente o bem a ser penhorado. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164841 Nr: 2542-42.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIZABETE MARIA FELES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELIZABETE MARIA FELES , Cpf: 

01536011169, Rg: 17853486, natural de Acorizal-MT, solteiro(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: 20/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ELIZABETE MARIA 

FELES , na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 579/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 16/03/2018

 - Valor Total: R$263,64 - Valor Atualizado: R$263,64 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155495 Nr: 10610-15.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Albelina Pereira Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ALBELINA PEREIRA MARQUES, Cpf: 

86926560110, Rg: 1285597-9, Filiação: Arquimedes Pereira Marques e 

Natalina Alves Marques, data de nascimento: 25/04/1969, brasileiro(a), 

natural de Paranaíba-MS, convivente, do lar. atualmente em local incerto e 

não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 08/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ALBELINA PEREIRA 

MARQUES, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 426/2017/2017, 427/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 08/11/2017

 - Valor Total: R$1.902,30 - Valor Atualizado: R$1.902,30 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Cite-se conforme requerido.

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.
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 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158887 Nr: 12342-31.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edivania Fogaça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): EDIVANIA FOGAÇA, Cpf: 25346778888, 

Rg: 32.275.529-3, brasileiro(a), casado(a), comerciante. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de EDIVANIA FOGAÇA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

1131/2017, 1132/2017, 1133/2017, 1134/2017 (MAIS 1 OBJETOS)..

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/2017

 - Valor Total: R$1.677,91 - Valor Atualizado: R$1.677,91 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Defiro o requerido.Expeça-se o 

necessário.Cumpra-se

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158388 Nr: 12044-39.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Josefa Rodrigues de Medeiros

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSEFA RODRIGUES DE MEDEIROS, Cpf: 

38822679172, Rg: 05351545, natural de Acorizal-MT, solteiro(a). 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 14/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de JOSEFA RODRIGUES 

DE MEDEIROS, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 966/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 06/12/2017

 - Valor Total: R$619,34 - Valor Atualizado: R$619,34 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Intime-se o Município, cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 164954 Nr: 2619-51.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francis Wagner José de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): FRANCIS WAGNER JOSÉ DE SOUZA, 

Cpf: 32164401840, Rg: 35.135.234-X, Filiação: Delfim José de Souza e 

Maria das Graças Freitas de Souza, data de nascimento: 25/05/1983, 

brasileiro(a), natural de São Paulo-SP, cabeleireiro, Telefone 3266-6545. 

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: 21/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de FRANCIS WAGNER 

JOSÉ DE SOUZA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 446/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/03/2018

 - Valor Total: R$464,12 - Valor Atualizado: R$464,12 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 
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“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166054 Nr: 3169-46.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisangela Teodoro da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ELISANGELA TEODORO DA SILVA, Cpf: 

02626884170, Rg: 19789874, Filiação: Benjamim Agostinho da Silva e de 

Maria Aparecida da Silva, data de nascimento: 13/02/1982, brasileiro(a), 

natural de Pontes e Lacerda-MT, convivente, auxiliar de produçlão, 

Telefone 9956-7465. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 03/04/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ELISANGELA 

TEODORO DA SILVA, na quantia abaixo especificada, referente ao débito 

de EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 722/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 26/03/2018

 - Valor Total: R$366,80 - Valor Atualizado: R$366,80 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 157677 Nr: 11695-36.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Neuza Maria da Costa EI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): NEUZA MARIA DA COSTA EI, CNPJ: 

11994733000105. atualmente em local incerto e não sabido
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FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 05/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de NEUZA MARIA DA 

COSTA EI, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 672/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 27/11/2017

 - Valor Total: R$3.319,21 - Valor Atualizado: R$3.319,21 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cite-se como requerido.Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 165124 Nr: 2747-71.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO PEREIRA, Cpf: 01975082192, 

Rg: 186110, 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: 22/03/2018.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ANTONIO PEREIRA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

630/2018.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 21/03/2018

 - Valor Total: R$462,66 - Valor Atualizado: R$462,66 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 155259 Nr: 10470-78.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudemiro Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): CLAUDEMIRO ROSA, Cpf: 33210268991, 

Rg: 20122461-8, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 06/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de CLAUDEMIRO ROSA, 

na quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO 

FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 

287/2017/2017, 288/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 01/11/2017
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 - Valor Total: R$3.157,01 - Valor Atualizado: R$3.157,01 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Cite-se conforme requerido.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158526 Nr: 12121-48.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V C do Carmo & Cia Ltda-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): V C DO CARMO & CIA LTDA-ME, CNPJ: 

09500047000199, Inscrição Estadual: 13.354.025-1. atualmente em local 

incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 15/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de V C DO CARMO & CIA 

LTDA-ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

EXECUÇÃO FISCAL, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 828/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 04/12/2017

 - Valor Total: R$697,61 - Valor Atualizado: R$697,61 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Defiro o requerido, cite-se por edital. Cumpra-se.

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158880 Nr: 12339-76.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Aguiar

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO AGUIAR, Cpf: 24284610104, 

Rg: 1216008, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 19/12/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de ANTONIO AGUIAR, na 

quantia abaixo especificada, referente ao débito de EXECUÇÃO FISCAL, 

inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 1121/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 19/12/2017

 - Valor Total: R$864,20 - Valor Atualizado: R$864,20 - Valor Honorários: 

R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.I – Cite-se o executado, por carta, nos termos 

do artigo 8º, inciso I e II da Lei 6830/80 , para que, no prazo de 5 (cinco) 

dias, pague 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. 

II – Para as hipóteses de pronto pagamento, fixo os honorários 

advocatícios em 05% (cinco por cento) sobre o valor da execução.III – Na 

hipótese da citação por carta restar frustrada ou não sendo o AR 

devolvido no prazo de 15 dias, independentemente de nova manifestação 

da Fazenda Pública, como expressamente autorizado pelo artigo 8º, inciso 

III, da LEF, proceda-se com a citação por edital. Expeça-se Edital de 

Citação com as informações necessárias previstas no inciso IVdo mesmo 

artigo 8º e com o prazo de 30 dias. Em seguida, fixe-o no mural apropriado 

e publique-se uma vez no órgão oficial. IV – Decorrido o prazo da citação 

sem o pagamento do débito, intime-se o exequente para que, no prazo de 

15 dias, indique bens para a formalização da penhora, sob pena dos autos 

serem remetidos ao arquivo provisório, como previsto no artigo 2º, alínea 

“a” do Provimento nº10/2007 – CGJ. V – Desde já, deixo consignado que, 

em virtude do volume de execuções fiscais que tramitam nesta vara e 

considerando o seu atual quadro funcional, e ainda mais, corroborado com 

os efeitos práticos do artigo 615-A do CPC , aplicado analogicamente 

neste caso por força do artigo 1º da LEF , não será deferida a expedição 

de ofícios com o objetivo de se encontrar bens a serem penhorados, cuja 

obrigação legal competente à própria exequente, que pode, inclusive, se 

valer do permissivo processual contido no artigo 615-A do CPC. Relevante 

ressaltar ainda que a expedição de ofícios com este objetivo somente é 

viável em situações excepcionais, quando o credor já esgotou todos os 

meios ao seu alcance (STJ AgRg no Ag 757.952/RS) .VI – Na 

oportunidade, importante também consignar que é imprescindível a 

informação do número exato do CPF/CNPJ do devedor e o saldo atualizado 

do débito para que eventual pleito de penhora on-line seja acolhido. VII – 

Não havendo indicação precisa do bem a ser penhorado, nos termos do 

artigo 2º, alínea “a” do Provimento nº10/2007 – CGJ, remetam-se os autos 

ao arquivo provisório até manifestação da parte interessada, excluindo-o 

do Relatório Estatístico, mas sem baixa no Cartório Distribuidor, podendo a 

Fazenda Pública, a qualquer momento, requerer o seu desarquivamento, 

caso encontre algum bem a ser penhorado, ficando, desde já ciente de 

que a não indicação de bem a ser penhorado ensejará o arquivamento em 

definitivo. Na ocasião, informo que, para efeito de celeridade processual, 

eventual petição de desarquivamento deverá constar expressamente o 

bem a ser penhorado. VIII – Em caso de desarquivamento e reiteração 

injustificada de penhora on line, sem a indicação de bens, fica desde já 

ciente o exequente que o processo será extinto sem julgamento de mérito, 

na forma do art.485, III do CPC - por não promover os atos e as diligências 

que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias, 

independente de intimação para tal ato, vez que cientificado ab 

initio;Cumpra-se.Pontes e Lacerda/MT, 11 de janeiro de 2018.Leonardo de 

Araujo Costa TumiatiJuiz de Direito

ADVERTÊNCIA: Fica(m) ainda advertido(s) o(s) executado(s) de que, 

aperfeiçoada a penhora, terá(terão) o prazo de 30 (trinta) dias para 

opor(oporem) embargos.

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Maria de Fátima Lemos 

França, digitei.

Pontes e Lacerda, 30 de julho de 2018

Ligia Magna Silva e Machado Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)
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 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85174 Nr: 2749-17.2013.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Poliana Arantes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luis Carlos Alves de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Leite Vanderlei - 

OAB:26.857/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) WALDECI LELES 

MARTINS, para devolução dos autos nº 2749-17.2013.811.0013, Protocolo 

85174, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de adoção das 

medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 82157 Nr: 4410-65.2012.811.0013

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar de Oliveira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CEMAT - Centrais Elétricas Matogrossenses 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alan Vitor Braga - OAB:8443/MT, 

Marcelo Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Victor Hugo Senhorini de 

Aquino - OAB:12.546

 Certifico que verificando os autos, constatei que ambas as partes 

entraram com recurso de apelação, portanto intimo os doutos advogados 

das partes para contrarazoarem o recurso de apelação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 34897 Nr: 2355-54.2006.811.0013

 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: Joaquim Costa Farias, Marlene da Silva Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Luis de Almeida Avelar - 

OAB:9. 721 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Aguarde-se manifestação por 15 dias.

Após, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 87576 Nr: 5279-91.2013.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edneia Amaral Tiburcio, Marcos Antonio 

Barbosa Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:OAB/MT 65.216, Louise Rainer Pereira Gioneds - 

OAB:8.123/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se para prosseguimenmto sob pena de extinção.

2ª Vara

Expediente

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 120482 Nr: 3761-61.2016.811.0013

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Laura Sales Javani Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pires Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Ciscato Bastos - 

OAB:19320 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 10 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): INTERESSADOS, AUSENTES, INCERTOS 

E DESCONHECIDOS, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Citar da sentença proferida dos autos..

Sentença: Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido vertido na inicial, para 

o fim de:I) DECLARAR a interdição definitiva de NILSON PIRES ROCHA, 

devidamente qualificado nos autos, em razão da sua incapacidade 

absoluta para o exercício dos atos da vida civil;II) DETERMINAR a 

expedição de termo de curatela definitiva a LAURA SALES JAVANI 

ROCHA, também qualificada, que deverá firmar o competente 

compromisso perante este juízo, no prazo de 10 (dez) dias;III) DECLARAR 

encerrada a atividade cognitiva, com resolução do mérito, nos termos do 

art. 487, I, do NCPC.PUBLIQUE-SE na imprensa local, uma vez, e no órgão 

oficial por três oportunidades, com intervalos de 10 (dez) dias, na forma 

do art. 755, § 3º, do NCPC.DEIXO de impor às partes condenação em 

custas e em honorários de advogado, haja vista a natureza da 

demanda.Transitada em julgado a presente sentença, e na hipótese de 

nada mais ser requerido pelas partes, na forma do art. 9º, III, do Código 

Civil, OFICIE-SE o Cartório de Registro Civil das Pessoas Naturais do 

Município de Pontes e Lacerda, Estado de Mato Grosso, determinando que 

se proceda a averbação dos termos desta sentença junto ao registro de 

nascimento/casamento do interditado (pg. 15).Em seguida, REMETAM-SE 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento, na forma do art. 5º do 

Provimento nº 12/2017-CGJ, para as providências de 

estilo.NOTIFIQUEM-SE a Defensoria Pública e o Ministério 

Público.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 03 de agosto de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159294 Nr: 66-31.2018.811.0013

 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): PAPL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Paulo Alexandre Alba Colucci - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): PEDRINA APARECIDA PRISCILA LOPES, 

Cpf: 05413998104, Rg: 25795171, Filiação: Sebastiana Aparecida Cancido 

Lopes e Aparecido Dinizete Lopes, data de nascimento: 17/04/1989, 

brasileiro(a), natural de Tres Lagoas-MS, convivente, do lar. atualmente 

em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 10 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Foi instaurado no âmbito desta Promotoria de Justiça o 

incluso procedimento administrativo registrado sob o SIMP n. 000020- 

016/2018, tendo em vista ter chegado ao conhecimento deste Órgão 

Ministerial, através do Ofício nº. 001/CT/2018 encaminhado pelo Conselho 

Tutelar deste Município, a situação de risco em que foi exposta a 

adolescente ELEN GRESLEN CRISTINI LOPES (15/05/2002 – 15 anos), por 

sua genitora PEDRINA APARECIDA PRISCILA LOPES . Ressai do referido 

documento confeccionado pelo Conselho Tutelar local que a menor 

mencionada viveu acolhida institucionalmente por cerca 08 (oito) anos no 

Município de Tangará da Serra/MT, onde ao completar 15 (quinze) anos de 

idade passou a residir com sua genitora PEDRINA, na fazenda “São José” 

situada na zona rural deste Município de Pontes e Lacerda/MT. Infere-se 
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que no dia 15/12/2017 a equipe de Conselheiros Tutelares de Tangará da 

Serra/MT entrou em contato com o CT local solicitando atendimento para 

ELEN na fazenda mencionada, uma vez que PEDRINA havia se mudado 

para a zona rural de Santo Afonso/MT e a adolescente não teria a 

acompanhado. Sendo assim, os conselheiros tutelares deste município ao 

chegarem na fazenda “São José” verificaram que ELEN encontrava- se 

acolhida na residência de CARLOS ROBERTO DE JESUS, vaqueiro da 

referida fazenda e sua esposa JOICIMAR BARROS DE ARRUDA, a qual 

aquela pediu ajuda. De acordo com informações colhidas no local 

mencionado, passado aproximadamente 01 (um) mês que a adolescente 

ELEN residia com sua genitora e seu padrasto LEONARDO CAMPOS 

MACEDO, este começou a realizar condutas impróprias como acariciar e 

pegar na perna e coxa daquela e ainda, tirar-lhe o sutiã, na tentativa de 

manter relação sexual com a enteada, sendo que, a genitora desta 

presenciou um dos atos realizados por este e nada fez, demonstrando 

estar de acordo com tais atitudes. Ademais, após uma briga onde 

LEONARDO tentou matar a senhora PEDRINA, o mesmo pediu demissão e 

mudou-se para o Município de Santo Afonso/MT, vindo posteriormente a 

genitora da adolescente retirar a denúncia e ir atrás daquele, deixando 

sua filha ELEN sozinha na fazenda alhures mencionada e, posteriormente 

mandou um caminhão para buscar a mudança e a adolescente, tendo esta 

se recusado a voltar morar com o padrasto. De acordo com a adolescente 

ELEN sua genitora estaria “empurrando” a mesma para o padrasto, 

deixando de exercer seu dever de proteção à filha. Sendo assim, o que 

casal JOICIMAR e CARLOS cientes da situação de risco em que se 

encontra a menor ELEN, a acolheram e se propuseram em ajudá-la, 

manifestando interesse em conseguir a guarda desta, bem como em 

matricular a mesma na escola. Neste norte, ínclito Magistrado, 

apresenta-se como medida de justiça que a situação seja amparada pelo 

Poder Judiciário, vindo assim a materializar a transferência da guarda da 

infante ELEN GRESLEN CRISTINI LOPES às pessoas de JOICIMAR 

BARROS DE ARRUDA e CARLOS ROBERTO DE JESUS, bem como seja 

determinado o acompanhamento da equipe interdisciplinar na residência 

destes.

Despacho/Decisão: Vistos.Tendo em vista que a genitora da adolescente 

E. G. C. L. encontra-se em local incerto e não sabido, EXPEÇA-SE edital de 

citação, na forma dos arts. 246, IV, e 256, II, do NCPC, com prazo de 15 

(quinze) dias.Em seguida, caso não haja apresentação de respostas da ré 

no prazo legal, que deverá ser certificado, na forma do art. 72, II, do NCPC, 

NOMEIO desde já como sua curadora especial a Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso, por meio de seus representantes que militam 

nesta comarca.Por consequência desta nomeação, DÊ-SE VISTA dos 

autos à Defensoria Pública, a fim de que se manifeste quanto à citação, 

justificando ou requerendo o que de direito, no prazo legal.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, 03 de agosto de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 160180 Nr: 525-33.2018.811.0013

 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: LGDN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): VANDERLEI SEBASTIÃO NEVES, Cpf: 

88677168168, Rg: 12978078, Filiação: Maria Minervina de Souza e Getúlio 

Sebastião Neves, data de nascimento: 08/01/1979, natural de Jauru-MT, 

casado(a), auxiliar de limpeza. 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: As partes casaram em 24 de setembro de 2011, 

conforme cert idão de casamento anexa. Estão separados de fato desde 

abril de 2017 e não desejam reconst rui r a vida em comum. Tiveram um 

filho, o menor ARTHUR DUARTE NEVES, nascido em 15/04/2011, que está 

sob a guarda de fato da autora

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de fl. 45, para tanto, 

DETERMINO a busca de endereço do(s) executado(s) junto ao Sistema de 

Informações Eleitorais (Siel). Na hipótese de localização de endereços 

diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE o executado, na forma do art. 

246, I, do Novo Código de Processo Civil.Cumprida todas as determinações 

supra e não havendo resposta acerca de novos endereços, CITE-SE a 

parte executada por edital na forma do art. art. 246, IV, do Novo Código de 

Processo Civil. Caso decorra o prazo de citação por edital, “in albis”, 

CERTIFIQUE-SE e desde já NOMEIO como curador especial o NÚCLEO DE 

PRÁTICA JURÍDICA do Curso de Bacharelado em Direito da Universidade 

do Estado de Mato Grosso (UNEMAT) – “Campus” Universitário de Pontes 

e Lacerda, sito à Rua Goiás, nº 1.152, Centro, CEP 78250-000, Pontes e 

Lacerda (MT), telefone (65) 3266-3250, “e-mail” npjunemat@gmail.com, o 

qual é representado pelos advogados Luiz Emidio Dantas Junior (OAB/MT 

7.400) e Joacir Mauro da Silva Junior (OAB/MT 14325) a quem serão 

conferidas todas as prerrogativas atinentes aos arts. 185 a 187 do NCPC 

(conforme autoriza o art. 186, § 3º, do mesmo diploma legislativo), a quem 

os autos deverão ser remetidos e após a manifestação, dar-se-á vista ao 

exequente para requerer o que entender de direito, vindo-me, a seguir, os 

autos conclusos.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.INTIME-SE e 

CUMPRA-SE.EXPEÇA-SE o necessário.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 03 de agosto de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 156543 Nr: 11080-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pontes e Lacerda - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sedavinil Comércio de Tintas LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ITAMAR LIMA DA SILVA - 

OAB:14828

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): SEDAVINIL COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, 

CNPJ: 08468562000257, Inscrição Estadual: 13.329.918-0. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 23/11/2017.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

MUNICIPIO DE PONTES E LACERDA - MT em face de SEDAVINIL 

COMÉRCIO DE TINTAS LTDA, na quantia abaixo especificada, referente ao 

débito de Taxa de licença., inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de 

Dívida Ativa: 602/2017/2017.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 02/01/2014

 - Valor Total: R$ 6.363,77 - Valor Atualizado: R$ 6.363,77 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos.INDEFIRO, por ora, o pedido de fls. 16/17, uma 

vez que a parte requerente não exauriu todos os meios de citação da 

parte requerida.Ademais, DETERMINO a busca de endereço da parte 

requerida junto ao sistema Renajud e Infojud.Na hipótese de localização de 
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endereços diversos daqueles já diligenciados, CITE-SE a parte requerida, 

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 da parte executada, CITE-SE a parte executada por edital na 

forma do artigo 246, inciso IV, do NCPC.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 a parte autora para requerer o que 

entender de direito, vindo-me, a seguir, os autos conclusos.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, Fernanda Mikaela Souza 

Leite Grangeiro, digitei.

Pontes e Lacerda, 03 de agosto de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 147243 Nr: 6678-19.2017.811.0013

 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: ROBERTO DELFINO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YMPACTUS COMERCIAL LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Giovanna Margonato Gaudenci 

Martins Marchioreto Matsuda - OAB:23.961, Jane Stelle Beca 

Santos - OAB:23432/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): YMPACTUS COMERCIAL LTDA, CNPJ: 

11669325000188. 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 empresa requerida se tornou nacionalmente 

conhecida por seu negócio que prometia render dinheiro a quem 

investisse e se tornasse divulgador. Naturalmente, as pessoas se 

interessaram pelo negócio, e passaram a investir na empresa, muitas 

vezes investindo tudo que tinham na esperança de recuperação do 

investimento e melhoria na qualidade de vida, mas o sonho acabou 

frustrado após o bloqueio judicial, na qual restou comprovante a prática 

ilegal de pirâmide financeira devendo devolver os valores a todos os 

divulgadores que não recuperaram seu investimento. (sentença anexa). O 

requerente faz parte dos investidores que não conseguiram recuperar 

seu investimento, para tanto, propõe a presente ação, cumprindo com o 

estabelecido na sentença de primeiro grau da Ação Civil Pública, onde foi 

determinado que os divulgadores prejudicados devem procurar 

judicialmente pelo recebimento dos valores restantes, devendo ser 

apurado em ação de liquidação de sentença o “quantum debeatur”, ou 

seja, o valor efetivamente devido pela Telexfree a parte Autora, para que 

após a apuração do valor, seja possível o prosseguimento da fase de 

execução. O requerente, desembolsou a quantia de R$ 3.000,00 (três mil 

reais), correspondente à 01 (uma) conta do pacote Family, para se 

cadastrar no quadro de divulgadores da empresa Demandada, sendo 

registrada sob o login: robertodf01.

Despacho/Decisão: Vistos.DEFIRO o pedido de ref. 23.CITE-SE a parte ré 

por edital na forma do art. 246, IV, do NCPC, com prazo de 30 (trinta) dias. 

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, 03 de agosto de 2018

Fernanda Mikaela Souza Leite Grangeiro Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado art. 1.205/CNGC

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 158807 Nr: 12295-57.2017.811.0013

 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: JUCELINO FERREIRA DE ARAÚJO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alan Silva Araujo, Joyce Silva Araujo, Suzi 

Silva Araujo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 20 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ALAN SILVA ARAUJO, Cpf: 

04787062190, Rg: 2235105-1, Filiação: Jucelino Ferreira de Araujo e 

Heliane Bernanrdo da Silva Araujo, data de nascimento: 15/08/1998, 

brasileiro(a), natural de Pontes e Lacerda-MT, solteiro(a), estudante, 

Telefone (65) 9997-1024, atualmente em local incerto e não sabido JOYCE 

SILVA ARAUJO, Filiação: Jucelino Ferreira de Araujo e Heliane Bernanrdo 

da Silva Araujo, data de nascimento: 03/06/1996, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT e atualmente em local incerto e não sabido SUZI 

SILVA ARAUJO, Filiação: Jucelino Ferreira de Araujo e Heliane Bernanrdo 

da Silva Araujo, data de nascimento: 01/02/1992, brasileiro(a), natural de 

Pontes e Lacerda-MT. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. Intimar da sentença proferida nos autos..

Sentença: Isto posto, DECLARO a revelia dos requeridos, em observância 

ao disposto no art. 344 do NCPC, e, por consequência, JULGO 

PROCEDENTE o pedido do autor, a fim de exonerá-lo do pagamento da 

pensão alimentícia até então adimplida em favor de seus filhos ALAN 

SILVA ARAÚJO, JOYCE SILVA ARAÚJO e SUZI SILVA ARAÚJO, ora 

réus, decidindo o processo com resolução de mérito, com fulcro no art. 

487, I, do NCPC.CONDENO a ré ao pagamento das custas e demais 

despesas processuais, assim como aos honorários advocatícios, os quais 

fixo no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), em decorrência da norma 

constante do art. 85, § 8º, do NCPC.INTIME-SE via DJE.EXPEÇA-SE edital 

de intimação dos réus, considerando sua revelia ora declarada.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.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 03 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.: 50060 Nr: 1402-85.2009.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Humberto José Peixoto Vellozo, Rodolfo Cesar 

Vasconcellos Moreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alair Pinheiro da Silva, Ana Maria Alves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodolfo Cesar Vasconcelos 

Moreira - OAB:8.719/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT

 Certifico para os devidos fins, nos termos do art. 162, § 4º do CPC e 
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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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 95587 Nr: 159-96.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sementes Conquista Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Victor H. dos Santos Silva-ME, Victor H. dos 

Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Di Beneditto Junior - 

OAB:OAB/MS 12234, HEVERTON DA SILVA EMILIANO SCHORRO - 

OAB:10095/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I – a) DEFIRO o pedido de penhora “on-line” postulado às fls. 187/189, no 

montante de R$ 80.177,04 (oitenta e oito mil, cento e setenta e sete reais e 

quatro centavos), conforme cálculo de atualização acostado à fl. 164; 

sobre o CPF de nº 011.096.551-50; b) havendo bloqueio e valores, os 

autos deverão ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar 

na triagem “urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao 

bloqueio (art. 512, § 3º da CNGC), cabendo à Secretaria a expedição de 

ofício ao Departamento da Conta Judicial, para vinculação do valor 

depositado a este processo; c) ainda para a hipótese de bloqueio de 

valores, o protocolo emitido pelo sistema Bacen Jud valerá como termo de 

penhora (art. 514, § 3º, da CNGC), devendo ser intimada a parte devedora 

para se manifestar, querendo, no prazo legal.

II – Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento dos comandos expostos no item I, 

subitens “b” e “c”.

III - Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, seguindo-se a 

ordem de preferências estabelecida no art. 835 do NCPC, fica desde logo 

deferida à inserção de constrição nos veículos de via terrestre 

cadastrados em nome da(s) parte(s) devedora(s), a ser realizada via 

Sistema RENAJUD, ressalvados aqueles alienados fiduciariamente, nos 

termos do art. 7º-A do Decreto-Lei 911/69. Deste modo, a informação 

extraída da base de dados do sistema Renajud servirá como certidão que 

atesta a existência do bem móvel. Logo, exitosa a constrição, DETERMINO 

a penhora do(s) veículo(s) automotor (es) por termo nos autos, na forma 

do art. 845, §1º, do NCPC. Na sequência, EXPEÇA-SE mandado de 

avaliação e depósito a ser cumprido no endereço da(s) parte(s) 

devedora(s) constante naquele sistema, ficando aquela que sofreu 

constrição nomeada depositária do bem, até ulterior deliberação.

IV – Cumpridas as diligências e não se obtendo êxito na localização de 

bens penhoráveis, deverá ser intimada a parte exequente para se 

manifestar sobre os rumos da execução, no prazo de 15 (quinze) dias, 

sob pena de arquivamento.

V – CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 113544 Nr: 1456-07.2016.811.0013

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANY PAULA ARAÚJO, EAC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MAURO FONSECA CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HAILTON MAGIO - OAB:15839/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Emidio Dantas Junior - 

OAB:7400

 Certifico para os devidos fins que, decorreu o prazo de suspensão do 

feito. Assim, com amparo ao provimento 56/2007 -CGJ, abrimos vistas 

para a parte autora se manifestar no prazo de 10 dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105735 Nr: 4463-41.2015.811.0013

 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: WILLIAN DE SOUZA CAMPOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Oi Telefone Fixo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL SOARES MARTINAZZO - 

OAB:9925

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denner B. Mascarenhas 

Barbosa - OAB:MT 13.245 A

 Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

287/289.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 148340 Nr: 7139-88.2017.811.0013

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MANAH MÁQUINAS AGRICOLAS LTDA, ROBERTO 

RASSI, MARCUS SPENCIERE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUIMARÃES AGRÍCOLA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICH RODRIGO NOGUEIRA - 

OAB:17423

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA LEHNEN - OAB:10752

 Por tais considerações, por não haverem sido delineados os requisitos 

estampados no art. 1.012 do NCPC, REJEITO os embargos declaratórios, 

uma vez que se mostram manifestamente inadmissíveis, e, como corolário 

natural, MANTENHO na íntegra o veredicto lançado às fls. 

99/102.DECLARO, outrossim, reaberto o prazo para apresentação de 

recurso (art. 1.026, “caput”, do NCPC).INTIMEM-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102719 Nr: 3245-75.2015.811.0013

 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: TEREZINHA CANDIDA BOLOGNANI GINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A, Paulo Rogério de Souza e Silva - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

TEREZINHA CANDIDA BOLOGNANI GINO, devidamente qualificada nos 

autos, ajuizou a presente AÇÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em 

desfavor do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL, alegando 

possuir doença que o incapacita total e permanentemente para o 

desenvolvimento das atividades laborais.

 Carreou à inicial os documentos de fls. 11/20.

Citado, o réu apresentou contestação às fls. 27/46.

Apesar de devidamente intimada, a autora não apresentou impugnação à 

contestação (fl. 50).

Submetida à perícia médica, o laudo pericial foi juntado às fls. 97/101.

A autora apresentou manifestação sobre o laudo às fls. 109/110 e o réu, a 

despeito de ter sido devidamente intimado, apenas demonstrou sua 

ciência, conforme certidão de fl. 104.

Designada audiência de instrução e julgamento, referido ato foi realizado 

às fls. 126/130.

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 
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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 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.

No laudo pericial de fls. 97/101, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade total 

e permanente 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.

Por outro lado, em relação à condição de segurada especial da autora, 

verifico que ela se amolda aquela prevista no art. 55, § 3º, da Lei nº 

8.213/1991, que é a demandante que não tem prova material – assim 

entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 da mesma lei – 

ocasião em que a apresentação de qualquer dos documentos ali 

elencados seria o bastante para comprovar a atividade rural. No caso, 

permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que lastreada ao menos 

em início de prova material.

Analisando os documentos juntados com a inicial, concluo que estes são 

extremamente frágeis para demonstrar a atividade rural exercida pela 

autora, uma vez que se limitou a trazer à Certidão de Casamento 

celebrado em 4 de abril de 1987 (fl. 19) e um extrato do Sistema Único de 

Benefício (fl. 20), estando estes documentos com data pretérita ao 

necessário para verificar a qualidade de segurada especial da autora.

Portanto, é inadmissível conceder o beneficio pleiteado tão somente pela 

prova testemunhal, sendo necessário ao menos início de prova material. 

Neste sentido, já dispõe a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 

INADMISSIBILIDADE. 1. Sentença proferida na vigência do NCPC e, assim, 

a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a teor art. 496, § 3º, I, do 

novo Código de Processo Civil. A controvérsia remanescente nos autos 

fica limitada à matéria objeto do recurso. 2. Reconhecimento de tempo de 

serviço prestado na condição de trabalhadora rural exige início razoável 

de prova material. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal. 3. O 

pleito da parte autora encontra óbice na ausência de início de prova 

material. 4. Não são considerados como início de prova material da 

atividade campesina, conforme jurisprudência pacífica desta Corte: a) 

documentos confeccionados em momento próximo do ajuizamento da ação 

ou do implemento do requisito etário; b) documentos em nome dos 

genitores quando não comprovado o regime de economia familiar e caso a 

parte postulante tenha constituído núcleo familiar próprio; c) certidões de 

nascimento da parte requerente e de nascimento de filhos, sem constar a 

condição de rurícola dos nubentes e dos genitores respectivamente; d) 

declaração de exercício de atividade, desprovida de homologação pelo 

órgão competente, a qual se equipara a prova testemunhal; e) a certidão 

eleitoral, carteira de sindicato e demais provas que não trazem a 

segurança jurídica necessária à concessão do benefício. 5. 

Impossibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural fundado em prova exclusivamente testemunhal. 6. Deferida a 

gratuidade de justiça requerida na inicial, fica suspensa a execução dos 

honorários de advogado arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

enquanto perdurar a situação de pobreza do autor pelo prazo máximo de 

cinco anos, quando estará prescrita. 7. A coisa julgada opera secundum 

eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do 

pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 8. Apelação provida 

para julgar improcedente o pedido inicial.A Turma, por unanimidade, deu 

provimento à apelação.

(AC 00723735320164019199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA: 18/06/2018 

PAGINA).

Além disso, a autora em seu depoimento pessoal afirmou que trabalhou 

como gari no Município de Pontes e Lacerda/MT, durante 4 (quatro) anos, 

após ter deixado o sítio e vindo residir na zona urbana (2 min 59seg – 4 

min e 26seg). Outrossim, as testemunhas foram fracas e imprecisas em 

seus respectivos depoimentos, não comprovando a atividade tipicamente 

rurícola da parte autora. Desta forma, não comprovado os requisitos 

necessários para a concessão do benefício, a improcedência dos pedidos 

é medida que se impõe.

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 da autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autora 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.

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.

EXPEÇA-SE o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 129665 Nr: 8045-15.2016.811.0013

 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: Luciomar Machado Filho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coodetec Desenvolvimento de Prod. e Com. 

Agricola Ldta.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO ROGERIO DE SOUZA E 

SILVA - OAB:20236/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andréa Pitthan Françolin - 

OAB:226421/SP, Renato J. Cury - OAB:154351/SP

 Vistos.

Considerando a manifestação do autor (Ref. 57), PROMOVA a Secretaria 

o integral cumprimento da decisão de Ref. 46, mais precisamente para o 

fim de intimar o “expert” para que expresse anuência quanto ao “munus 

público” que lhe fora carreado, bem como apresente nos autos proposta 

de honorários.

Após, DÊ-SE vista dos autos às partes para que se manifestem, nos 

termos do art. 465, §3º, do NCPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 167161 Nr: 3728-03.2018.811.0013

 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: VITORINO PARABA

 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:

 Certifico para os devidos fins de direito que conforme o provimento 

56/2007-CGJ, abro vista a parte autora para apresentar o comprovante de 

indeferimento Administrativo, no prazo de 10 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 149080 Nr: 7466-33.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E. R. FISCHER E CIA LTDA, FERNANDA VILLAR 
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PEREZ, Leocídio José Fischer, EMERSON ROGÉRIO FISCHER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONÉDIS - OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. retro, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 102068 Nr: 2955-60.2015.811.0013

 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: DUCINÉIA JOSÉ DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SEILA MARIA ALVARES DA 

SILVA - OAB:4161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

DUCINÉIA JOSÉ DOS SANTOS, devidamente qualificada nos autos, ajuizou 

a presente AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em desfavor do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL, alegando possuir doença que o incapacita total e 

permanentemente para o desenvolvimento das atividades laborais.

Carreou à inicial os documentos de fls. 8/32.

Citado, o réu apresentou contestação às fls. 42/60.

A réplica foi apresentada às fls. 64/65.

Submetida à perícia médica, o laudo pericial foi juntado às fls. 106/110.

A autora apresentou manifestação sobre o laudo à fl. 112 e o réu, a 

despeito de ter sido devidamente intimado, apenas demonstrou sua 

ciência, conforme certidão de fl. 114.

Designada audiência de instrução e julgamento, referido ato foi realizado 

às fls. 131/135.

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 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.

No laudo pericial de fls. 106/110, deixou-se consignado nas respostas aos 

quesitos endereçados ao perito que a autora padece de incapacidade total 

e permanente 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.

Por outro lado, em relação à condição de segurada especial da autora, 

verifico que ela se amolda aquela prevista no art. 55, § 3º, da Lei nº 

8.213/1991, que é a demandante que não tem prova material – assim 

entendido como as hipóteses mencionadas pelo art. 106 da mesma lei – 

ocasião em que a apresentação de qualquer dos documentos ali 

elencados seria o bastante para comprovar a atividade rural. No caso, 

permite a lei o uso de prova testemunhal, desde que lastreada ao menos 

em início de prova material.

Analisando os documentos juntados com a inicial, concluo que estes são 

extremamente frágeis para demonstrar a atividade rural exercida pela 

autora, uma vez que se limitou a trazer uma carteirinha do sindicato dos 

trabalhadores rurais do Município de Jauru, restando este documento 

insuficiente para verificar a qualidade de segurado especial da parte 

autora.

Portanto, é inadmissível conceder o beneficio pleiteado tão somente pela 

prova testemunhal, sendo necessário ao menos início de prova material. 

Neste sentido, já dispõe a jurisprudência do Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. APOSENTADORIA POR IDADE. 

TRABALHADOR RURAL. AUSÊNCIA DE INÍCIO RAZOÁVEL DE PROVA 

MATERIAL. PROVA EXCLUSIVAMENTE TESTEMUNHAL. 

INADMISSIBILIDADE. 1. Sentença proferida na vigência do NCPC e, assim, 

a hipótese não enseja o reexame obrigatório, a teor art. 496, § 3º, I, do 

novo Código de Processo Civil. A controvérsia remanescente nos autos 

fica limitada à matéria objeto do recurso. 2. Reconhecimento de tempo de 

serviço prestado na condição de trabalhadora rural exige início razoável 

de prova material. É inadmissível prova exclusivamente testemunhal. 3. O 

pleito da parte autora encontra óbice na ausência de início de prova 

material. 4. Não são considerados como início de prova material da 

atividade campesina, conforme jurisprudência pacífica desta Corte: a) 

documentos confeccionados em momento próximo do ajuizamento da ação 

ou do implemento do requisito etário; b) documentos em nome dos 

genitores quando não comprovado o regime de economia familiar e caso a 

parte postulante tenha constituído núcleo familiar próprio; c) certidões de 

nascimento da parte requerente e de nascimento de filhos, sem constar a 

condição de rurícola dos nubentes e dos genitores respectivamente; d) 

declaração de exercício de atividade, desprovida de homologação pelo 

órgão competente, a qual se equipara a prova testemunhal; e) a certidão 

eleitoral, carteira de sindicato e demais provas que não trazem a 

segurança jurídica necessária à concessão do benefício. 5. 

Impossibilidade de concessão do benefício de aposentadoria por idade 

rural fundado em prova exclusivamente testemunhal. 6. Deferida a 

gratuidade de justiça requerida na inicial, fica suspensa a execução dos 

honorários de advogado arbitrados em R$ 1.000,00 (um mil reais), 

enquanto perdurar a situação de pobreza do autor pelo prazo máximo de 

cinco anos, quando estará prescrita. 7. A coisa julgada opera secundum 

eventum litis ou secundum eventum probationis, permitindo a renovação do 

pedido ante novas circunstâncias ou novas provas. 8. Apelação provida 

para julgar improcedente o pedido inicial.A Turma, por unanimidade, deu 

provimento à apelação.

(AC 00723735320164019199, DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO 

DE ASSIS BETTI, TRF1 - SEGUNDA TURMA, e-DJF1 DATA: 18/06/2018 

PAGINA).

Além disso, a autora apesar de mencionar que foi proprietária de um 

imóvel rural até o ano de 2016 (40seg – 1 min e 40seg), não apresentou 

qualquer documento apto a comprovar a citada alegação, providência esta 

que se mostrava de fácil desincumbência. Outrossim, a autora, na 

realização da perícia médica, informou ao perito que sua profissão seria 

de empregada doméstica (fl. 108), informação essa confirmada pela 

testemunha Lucia Genessy Medeiros (2 min 22seg – 3 min e 05seg).

Ademais, as testemunhas foram fracas e imprecisas em seus 

depoimentos, não comprovando a atividade tipicamente rurícola da parte 

autora. Desta forma, não comprovado os requisitos necessários para a 

concessão do benefício, a improcedência dos pedidos é medida que se 

impõe.

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 da autora, de um dos requisitos 

necessários à percepção do benefício pleiteado.

Pelo princípio da sucumbência, CONDENO a autora 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.

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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 153845 Nr: 9823-83.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANA KAROLINA SILVA FERNANDES, Átila dos Santos 

Fernandes, MATHEUS HENRIQUE SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IVAIR BUENO LANZARIN - 

OAB:8029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE INVENTÁRIO proposta por ANA KAROLINA SILVA 

FERNANDES em face do ESPÓLIO DE ANTONIO DONIZETE FERNANDES.

O feito tramitou regularmente e, à fl. 31, a inventariante foi intimada 

pessoalmente para dar o devido andamento no feito, tendo o feito 

permanecido parado por mais de 30 (trinta) dias.

Em seguida, vieram-me conclusos.

É o que basta relatar. Fundamento e decido.

Consoante se infere da leitura do relatório, bem como da análise do 

conjunto documental de que se compõe o feito, percebe-se que sequer 

houve seu trâmite regular, em razão da inércia protagonizada pela 

interessada.

Pelo exposto, considerando que a inventariante não promoveu os atos e 

diligências que lhe competia e, assim, abandonou a causa por mais de 30 

(trinta) dias, com alicerce no art. 485, III, do Novo Código de Processo Civil, 

JULGO EXTINTO o presente feito, sem resolução do mérito.

Em observância ao princípio da causalidade, CONDENO a inventariante ao 

pagamento das custas e demais despesas processuais. No entanto, 

considerando a concessão das benesses da assistência judiciária gratuita 

(fl. 13), a cobrança de tais verbas fica suspensa, consoante dispõe o art. 

98, § 3º, do NCPC. Sem condenação em honorários, haja vista a 

inexistência de pretensão resistida no caso em tela.

PUBLIQUE-SE.

INTIMEM-SE.

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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150423 Nr: 8192-07.2017.811.0013

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): S. P. Bras Confecções ME, Sandra Peres Braz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. retro, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar 

no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 118178 Nr: 2921-51.2016.811.0013

 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: Valdo Ribeiro da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO CESAR 

ZANDONADI - OAB:5736

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT 

movida por VALDO RIBEIRO DA SILVA 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. 9/39).

Citada, a requerida apresentou contestação de fls. 45/111.

Impugnação à contestação nas fls. 115/121.

Em seguida, o feito foi saneado, afastando-se as preliminares, ocasião em 

que foi deferida a realização de prova pericial (fls. 123/124).

O laudo médico-pericial foi apresentado às fls. 147/150.

As partes manifestaram-se acerca do laudo às fls. 154/155 e 156/162.

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. 147/150 conclui que o autor apresenta fratura no membro inferior 

esquerdo, na região do tornozelo, bem como seus movimentos são 

limitados e dolorosos nesta região.

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 
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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$ 5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos reais). Vale ressaltar, que ambas às partes concordaram 

com esse valor em suas respectivas manifestações (fls. 154/155 e 

156/162).

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$ 5.400,00 (cinco mil e 

quatrocentos reais), 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$ 1.500,00 (mil e quinhentos 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. 128, EXPEÇA-SE alvará para levantamento 

do referido valor em favor do médico-perito nomeado nos autos (fl. 131).

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 das Partes

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 105100 Nr: 4184-55.2015.811.0013

 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: MARIOZAM DE JESUS OLIVERIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tokio Marine Brasil Seguradora S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT), Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ 

CANO - OAB:OAB/MT 8506-A

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DA DIFERENÇA DO SEGURO DPVAT 

movida por MAROIZAM DE JESUS OLIVEIRA 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 incapacidade para as ocupações 

habituais, fazendo jus à indenização securitária DPVAT no importe de R$ 

13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

Citada, a requerida apresentou contestação de fls. 29/123.

Não houve impugnação à contestação (fl. 131).

Em seguida, o feito foi saneado, afastando-se as preliminares, ocasião em 

que foi deferida a realização de prova pericial (fls. 133/134).

O laudo médico-pericial foi apresentado às fls. 198/201.

As partes manifestaram-se acerca do laudo às fls. 205/206 e 209/210.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos para sentença.

É a suma o necessário. 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 

remanescente de R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais).

A Lei Federal n.º 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, verifico que o laudo pericial acostado nos autos às 

fls. 198/201 concluiu que o autor fraturou o pé direito, mais precisamente 

no quinto metatarso. No entanto, afirmou o perito que o trauma era de 

caráter temporário, apenas no período de consolidação da fratura sofrida. 

Assim, afirmou o perito que não há invalidez no caso dos autos (fl. 201, 

letras “h” e “j”).

Neste sentido, a prova pericial é elucidativa a respeito da inexistência de 

invalidez funcional da parte autora. Diante desse cenário, mesmo presente 

o nexo de causalidade entre o acidente e as lesões sofridas pelo 

requerente, ele não faz jus ao recebimento de indenização, que somente é 

devida em casos de invalidez permanente, total ou parcial, nos termos do 

art. 3.º da Lei Federal n.º 6.194/1974, com a redação que lhe foi dada pela 

Lei Federal n.º 11.945/2009. Portanto, não merece prosperar a pretensão 

entabulada na inicial, eis que ausente à incapacidade laboral da parte 

autora.

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).

Ademais, em consonância com o que vem sendo trazido neste decisório, 

veja-se o entendimento do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

em casos similares:

Ação de cobrança - Seguro obrigatório (DPVAT)- Não comprovada à 

invalidez permanente parcial ou completa de vítima de acidente de trânsito, 

por perícia médica oficial, ela não faz jus ao recebimento da indenização 

prevista na legislação pertinente - Recurso não provido.

TJ-SP – APL: 10183575220158260562 SP 1018357-52.2015.8.26.0562, 

Relator Silvia Rocha, Data do Julgamento: 8 de Fevereiro de 2017, 29ª 

Câmara de Direito Privado, data da publicação: 10/02/2017.

 Assim, infere-se que o autor não possui direito ao recebimento do 

referido seguro, haja vista não estar presentes os requisitos exigidos para 

obtenção do direito ora pleiteado.
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Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, o 

que faço com fulcro assente no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil.

 Em decorrência do princípio da causalidade, CONDENO a parte autora ao 

pagamento de custas, despesas, além de honorários advocatícios de 

sucumbência que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 85, 

§2º, incisos I a IV, do NCPC. No entanto, considerando a concessão das 

benesses da assistência judiciária gratuita, a cobrança de tais verbas fica 

suspensa, consoante dispõe o art. 98, § 3º, do NCPC (fl. 26).

Considerando que os honorários periciais já se encontram depositados em 

Juízo, conforme se vê à fl. 163, EXPEÇA-SE alvará para levantamento do 

referido valor em favor do médico-perito nomeado nos autos (fl. 188).

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e, após, 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.

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.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 162099 Nr: 1377-57.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão do Noroeste 

de Mato Grosso, Jakson Francisco Bassi, Dania Lusia Freitas de Lurdes 

Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Barboza Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ÁLVARO ADALBERTO MACIEL 

CARNEIRO - OAB:8697

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. retro, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 150561 Nr: 8255-32.2017.811.0013

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVONILDE DANTAS DIAS DE OLIVEIRA, VICENTE 

BASTOS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL GOMES DE SÁ, nilza delfina de sá, 

Ana Lúcia Soares de Oliveira, Adão Souza Murtinho, Maria da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Morari Pereira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. retro, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar 

no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cláudio Deodato Rodrigues Pereira

 Cod. Proc.: 141511 Nr: 4266-18.2017.811.0013

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ INOCÊNCIO DA SILVA, Abraão de Oliveira da 

Silva, Noel Inocencio da Silva, Luzia de Oliveira Silva, Luzinete de Oliveira 

da Silva Parra, Lurdivina Inocêncio da Silva, Maria Aparecida da Silva 

Oliveira, Davi Inocêncio da Silva, Maria Raimunda de Oliveira, Valdis 

Oliveira de Melo Andrade, José da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARGENTINA DE OLIVEIRA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAMELA MORINIGO DE SOUZA - 

OAB:21802/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os fins de direito que, que a parte Requerida não contestou 

a presente ação conforme comprova sua citação através do oficial de 

justiça às fls. retro, decorrendo o prazo previsto na Lei. Assim, e com 

amparo no provimento 56/2007, abrimos vista para autora se manifestar 

no prazo legal.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 175066 Nr: 6841-62.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO MOREIRA ROSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16173/O

 Visto.

DESIGNO o dia 06 de setembro de 2018, às 17h30min, para audiência para 

oitiva da testemunha JULIO CONSTANTINO BARBOSA. Oficie-se ao Juízo 

Deprecante informando os dados da presente carta precatória e a data 

agendada para o ato.

Ciência ao Ministério Público e Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172129 Nr: 5687-09.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wemerson Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE CARLOS ALMEIDA - 

OAB:19847/O

 ”.Expeça-se o competente ALVARÁ DE PROGRESSÃO DE REGIME em 

favor do reeducando WEMERSON PEREIRA DOS SANTOS, se por outro 

motivo deva permanecer preso.Designo audiência admonitória para o dia 

20 de setembro de 2018, às 16h30 (Horário de MT).Ciência ao Ministério 

Público e Advogado Constituído.Cumpra-se, expedindo o necessário.

 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

 Pela MM. Juíza foi decidido: Vistos etc. I. Por não vislumbrar mudanças no 

cenário fático-probatório, mantenho, na íntegra, o veredicto que decidiu 

pela prisão preventiva de Josane da Silva. II. Considerando que não foram 

apurados indícios de tortura ou tratamentos cruéis, desumanos ou 

degradantes, conforme alegações do custodiado e demais documentos 

carreados aos autos, entendo desnecessária a tomada de qualquer 

providência prevista na Seção 6 do Protocolo II anexo à Resolução 

2013/15 do CNJ. Fica facultado ao interessado, contudo, pleitear 

providências aos órgãos de controle interno/externo da entidade a que 

esteja vinculado eventual agente público agressor (Corregedorias, 

Ouvidoria ou Ministério Público) que não tenha sido mencionado na 

presente audiência. III. Defiro o prazo máximo de 05 dias para que MP se 

manifeste acerca do pedido de revogação de prisão. Após, volvam-me 

conclusos para deliberações. IV. Não havendo constatação de ilegalidade 

ou irregularidades, declaro a solenidade encerrada. V. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143821 Nr: 5163-46.2017.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): VMM, BMdSG, CEMC, ER, EOC, HLM, SCMR, 

MAR, WAR, SdSA, RDAC, RdSF, RdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMIR OSVANDO FRANCO - 

OAB:18616/O, Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso - 

OAB:, Mário Guedes Junior - OAB:190-A/RO, Romildo Souza Grota - 

OAB:4333-B

 Visto em correição.

Cumpra-se a parta final da decisão lançada à ref. 246.

Às providências.

 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.

Considerando o teor da certidão retro e que os autos n° 

3743-06.2017.811.0013 - Código nº 140109 se encontram na Instância 

Superior para análise de recurso, DETERMINO que o Sr.(a) Gestor(a) 

comunique os fatos aqui certificados naqueles autos, para as 

providências cabíveis.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 172895 Nr: 5975-54.2018.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado do Pará.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wagner Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ubaldo Resende Silva - 

OAB:3315-B/MT

 Vistos.

DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público à ref. 16, para tanto, 

DETERMINO a elaboração de cálculo atualizado de pena e, após, vistas às 

partes para manifestação.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118373 Nr: 2991-68.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Gonçalves Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 Visto em correição.

DEFIRO o pedido formulado pelo Ministério Público à ref. 150, item ‘’c’’, para 

determinar que o custodiado seja submetido a nova avaliação psiquiátrica, 

tendo em vista que até o presente momento, apesar das diligências 

realizadas, não se obteve êxito em oferecer a devida internação para 

tratamento.

Ademais, verifica-se que a i. Defesa informou que a família do sentenciado 

está disposta a custear o tratamento necessário, bem como indicou 

médico especialista para o desiderato, conforme ref. 166.

Desta feita, considerando a demora estatal e a ausência, nesta Comarca, 

de médico psiquiatra vinculado à Rede Pública de Saúde, ou mesmo ao 

Sistema Privado, excepcionalmente, DETERMINO a intimação do Subscritor 

da petição de ref. 166, para que providencie a juntada aos autos de Laudo 

Pericial fornecido por médico psiquiatra, com o fito de se atestar a 

suficiência do tratamento ambulatorial ou a necessidade de internação, 

sendo que, em caso de indicação de tratamento ambulatorial, deverá 

informar a periodicidade das consultas e medicações a serem ministradas, 

podendo ser elaborado pelo especialista indicado no petitório de ref. 166.

No mais, DETERMINO seja solicitada resposta ao Ofício expedido à ref. 157 

(Ofício n° 2821/2018).

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 145809 Nr: 6057-22.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JTVN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT, KALEBE KEYZER MENDES MENEZES - OAB:38040, Noel 

D' Jorge Antonio do Nascimento - OAB:26.594/GO

 Vistos.

Expeça-se ofício à Comarca de Sulina/PR, solicitando informações a 

respeito do cumprimento da Carta Precatória encaminhada para realização 

da oitiva da testemunha Marceli Karling Nascimento, com a máxima 

urgência.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 91993 Nr: 3401-97.2014.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rogério Soares Santana dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0, Robervelte Braga Francisco - OAB:8834/MT

 ANTE TODO O EXPOSTO, mantenho os decretos prisionais pelos seus 

próprios fundamentos.Por fim, considerando a revogação de mandato 

acostado aos autos (ref. 147 e 148), intime-se o pronunciado para que 

informe se irá constituir novo causídico ou se deseja ser patrocinado pela 

Defensoria Pública desta Comarca.Cientifique-se o Ministério 

Público.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118252 Nr: 2967-40.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): André Rodrigues Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Etelminio de Arruda Salomé 

Neto - OAB:9869, Matheus Salóme de Souza - OAB:24554/0, Waldeci 

Leles Martins - OAB:4840-B/MT

 Ademais, ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos da 

prisão preventiva em razão da existência de provas da materialidade e 

indícios das autorias em relação ao crime apurado nos autos, restando 

devidamente comprovadas as circunstâncias ensejadoras da custódia 

cautelar, a fim de garantir a ordem pública, eis que o crime em questão é 

de gravidade elevada.Logo, por tudo que dos autos consta, entendo que 

neste momento, persistem os fundamentos da decisão que decretou a 

prisão do denunciado e a impossibilidade de fixação de cautelares 

diversas da prisão, motivo por que a manutenção da decisão de prisão é 

medida de rigor.ANTE TODO O EXPOSTO, mantenho os decretos prisionais 

pelos seus próprios fundamentos.Providencia a Secretaria o impulso 

necessário para a normal tramitação do feito.Cientifique-se o Ministério 

Público e Advogado Constituído.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 131909 Nr: 127-23.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Flavio Rodrigues Macedo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juarez Vasconcelos - 

OAB:5460-B

 ANTE TODO O EXPOSTO, mantenho o decreto prisional por seus próprios 

fundamentos.

Cientifique-se o Ministério Público e Advogado Constituído.

Após, volte-me os autos conclusos para decidir em prosseguimento.
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Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 132338 Nr: 325-60.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Funari Júnior

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luciano Augusto Neves - 

OAB:12012/MT

 Ademais, ainda estão presentes os pressupostos e fundamentos da 

prisão preventiva em razão da existência de provas da materialidade e 

indícios das autorias em relação ao crime apurado nos autos, restando 

devidamente comprovadas as circunstâncias ensejadoras da custódia 

cautelar, a fim de garantir a ordem pública, eis que o crime em questão é 

de gravidade elevada.Logo, por tudo que dos autos consta, entendo que 

neste momento, persistem os fundamentos da decisão que decretou a 

prisão do denunciado e a impossibilidade de fixação de cautelares 

diversas da prisão, motivo por que a manutenção da decisão de prisão é 

medida de rigor.ANTE TODO O EXPOSTO, mantenho os decretos prisionais 

pelos seus próprios fundamentos.Providencia a Secretaria o impulso 

necessário para a normal tramitação do feito.Cientifique-se o Ministério 

Público e Advogado Constituído.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 140043 Nr: 3707-61.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Delson Fortes Vaz, Mateus Rocha 

de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 ANTE TODO O EXPOSTO, mantenho o decreto prisional por seus próprios 

fundamentos.

No mais, aguarde-se o retorno da missiva encaminhada à Comarca de 

Cáceres/MT.

Cientifique-se o Ministério Público, Defensoria Pública e Advogado.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 170001 Nr: 4841-89.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DOS REIS DE JESUS, ANDERSON 

TELES DE CAMPOS, RAMILY DE CAMPOS MARIANO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Portanto, essas referidas circunstancias extraordinárias colocam em 

risco a paz social, razão porque a manutenção da segregação provisória 

é medida imperiosa para assegurar a aplicação da lei penal e garantir a 

ordem pública.Desta feita, entendo que até o presente momento não 

subsistem elementos de convicção que demonstrem que os motivos que 

lastreiam a decretação da prisão cautelar dos requeridos tenham sido 

superados por ulteriores modificações no contexto fático estabelecido.Em 

outras palavras, a medida cautelar, tanto para a sua decretação quanto 

para sua mantença, se justifica enquanto aquelas circunstâncias iniciais 

existirem ou se mantiverem.Inegável, portanto, a presença dos 

pressupostos do art. 312 e dos requisitos do art. 313, inciso I, do Código 

de Processo Penal, os quais, havendo a necessidade de garantia da 

ordem pública e aplicação da lei penal, consubstanciada, no caso em 

exame, na probabilidade de contumácia apresentada por AMBOS 

DENUNCIADOS, admitem a decretação da prisão.Por todo exposto, 

INDEFIRO o pleito de revogação da prisão preventiva formulada pela i. 

Defesa, pelo que mantenho a ordem de custódia tal como foi 

lançada.Ciência ao Ministério Público e Advogado Constituído.Após, 

volvam-me os autos conclusos para designação de audiência de instrução 

e julgamento.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 105131 Nr: 4195-84.2015.811.0013

 A Ç Ã O :  U n i f i c a ç ã o  d e  p e n a s - > I n c i d e n t e s - > E x e c u ç ã o 

Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cardoso dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAMELA MORINIGO DE 

SOUZA - OAB:21802/O

 Vistos.

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PENAL/EXECUTIVO DE PENA – Lei n. 

7.210/84 - instaurado em desfavor de JOSÉ CARDOSO DOS SANTOS.

 O cálculo de liquidação de pena foi elaborado à ref. 126, sendo as partes 

devidamente intimadas, as quais não impugnaram seus termos 

(manifestações do MP e Defesa, ref. 130 e 136, respectivamente).

Os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.

I – DO CÁLCULO DE LIQUIDAÇÃO DE PENA

 Em relação ao cálculo de liquidação de pena de fls. 625, ressalto que fora 

devidamente providenciado pelo Sistema de Módulo de Gerenciamento de 

Pena – MGP, diante de sua utilização obrigatória, conforme Provimento n. 

19/2013, CNGC, art. 1.786 e Ofício Circular n. 78/2017-Gab1-CGJ.

 Desta feita, após ciência inequívoca e ausência de impugnação das 

partes, HOMOLOGO os termos do aludido memorial, para os devidos fins 

legais/jurídicos.

II – CONCLUSÃO

 Diante do exposto, INTIME-SE o reeducando, entregando-lhe cópia do 

cálculo atualizado, bem como CIENTIFIQUEM-SE o Ministério Público e o 

advogado constituído, este via DJE.

 Após, aguarde em cartório, o regular cumprimento da reprimenda, até que 

o apenado tenha direito a algum benefício legal.

 Cumpra-se, com urgência, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 136902 Nr: 2327-03.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wescley Gomes Longo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplicio Kuhn - 

OAB:14238/MT

 Vistos.

Trata-se de processo de execução penal instaurado em face de 

WESCLEY GOMES LONGO.

 Na petição de ref. 41, o advogado juntou aos autos a certidão de óbito do 

apenado. Instado a manifestar, o Ilustre Representante do Parquet pugnou 

pela extinção da punibilidade do agente supracitado, tendo em vista seu 

óbito.

 E os autos vieram conclusos.

É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO.

A punibilidade deve ser extinta.

Conforme se depreende dos autos, o recuperando veio a óbito, não 

havendo mais condição de procedibilidade do processo.

Ademais, cumpre ressaltar que a morte do agente é causa de extinção da 

punibilidade, nos termos do art. 107, inciso I do Código Penal, que assim 

dispõe:

 Art. 107 - Extingue-se a punibilidade: I - pela morte do agente; (...)

Por tais fundamentos e, tendo em vista o exposto alhures, extinta está a 

punibilidade do agente, por ser medida de rigor.

DISPOSITIVO.

I. DIANTE DO EXPOSTO e por tudo o mais que dos autos consta, julgo 

extinta a punibilidade de BRUNO BISPO DOS SANTOS, com fundamento no 

art. 107, inciso I, do Código Penal, c/c art. 62 do Código de Processo Penal.

II. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública.

III. 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”,

IV. Cumpra-se, às providências.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 174170 Nr: 6489-07.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edmeo Ramão da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRE HENRIQUE BARBOSA 

DA SILVEIRA - OAB:15333

 Visto em correição.

I. Designo audiência para oitiva deprecada das testemunhas e 

interrogatório do réu, para o dia 20/09/2018, às 13h. (MT).

 II. Intimem-se as testemunhas e o acusado para que sejam ouvidos na 

data designada, devendo constar do mandado a data, hora e o local da 

audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se a Defesa.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 173948 Nr: 6385-15.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandro Medeiros do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANO LUCAS LEITE - 

OAB:17994

 Visto.

I. Designo audiência para interrogatório do réu para o dia 06/09/2018, às 

17h:30. (MT).

 II. Intime-se o acusado para que seja ouvido na data designada, devendo 

constar do mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público. Intime-se a defesa.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 174970 Nr: 6824-26.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FELICIANO ROCA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Schnell Nothen 

Junior - OAB:22662 MT

 Vistos.

DESIGNO o dia 12 de setembro de 2018, às 16h00min, para realização de 

audiência para que se proceda o interrogatório do acusado FELICIANO 

ROCA FILHO. Oficie-se ao Juízo deprecante informando os dados da 

presente carta precatória e a data agendada para realização de audiência.

Ciência ao Ministério Público e à Defesa.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 158437 Nr: 12076-44.2017.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabiano Pereira de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Hilman Moura Vargas - 

OAB:19516-A (MT)

 Vistos, etc.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, em que a denúncia foi recebida, tendo 

sido o acusado devidamente citado e ofereceu resposta à acusação nos 

moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, os termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 03/12/2018, às 13h00min.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 174631 Nr: 6639-85.2018.811.0013

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FÁBIO WILLIAN DA MOTA ALVES, JOSÉ 

ROBERTO DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEFENSORIA PUBLICA DA 

UNIÃO - OAB:, ELLEN C. HENRIQUE DE OLIVEIRA - OAB:782/RO, PAULO 

CÉSAR DE OLIVEIRA - OAB:685/RO

 Vistos etc.

I. Designo audiência para oitiva deprecada das testemunhas, para 

20/09/2018, às 13h00. (MT).

 II. Intimem-se as testemunhas para que sejam ouvidas na data designada, 

devendo constar do mandado a data, hora e o local da audiência.

III. Cientifique-se o Ministério Público e a Defensoria Pública. Intime-se ainda 

os patronos do acusado Fábio Willian da Mota Alves via DJE.

IV. Comunique-se ao Juízo Deprecante.

V. Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 118304 Nr: 2983-91.2016.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tiago Rosa Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson - OAB:, Edison 

Oliveira de Souza Junior - OAB:18255/B

 tornando-a DEFINITIVA em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 

(quinhentos) dias-multa.A outro giro, ausentes as causas de aumento 

trazidas no art. 40 da Lei 11.343/06.Em observância à regra ínsita no 

artigo 387, §2º do CPP denoto que o tempo de 04 (quatro) meses e 13 

(treze) dias que o agente ficou preso preventivamente não influirá na 

fixação de seu regime inicial de cumprimento de pena, que, nos termos do 

art. 33, §2º, alínea “b”, e § 3º, do CP, deve ser o SEMIABERTO.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 124040 Nr: 5405-39.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ademir Junior de Souza Sales

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição.

Diante da desistência da inquirição da testemunha Elieber Ferreira Cordeiro 

da Silva (ref. 110) e da ausência de requerimento de diligências, declaro 

encerrada a instrução processual.

Abram-se vistas para que o Ministério Público e defesa apresentem seus 

memoriais, no prazo igual e sucessivo de cinco dias.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 102272 Nr: 3059-52.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeu de Oliveira Figueiredo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ladario Silva Borges Filho - 

OAB:8104/MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 495 de 665



 Visto em correição.

Considerando o teor da certidão de fls. 77, DETERMINO a intimação 

pessoal do denunciado ELIZEU DE OLIVEIRA FIGUEIREDO para que 

informe se constituirá novo causídico ou se deseja a nomeação da 

Defensoria Pública atuante nesta Comarca para promoção de sua defesa, 

devendo o sr. meirinho atestar tais conjunturas.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 143842 Nr: 5177-30.2017.811.0013

 AÇÃO: Execução Provisória->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson de Santi Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:, Ramão Wilson Júnior - 

OAB:11702/MT

 I. DIANTE DO EXPOSTO, em razão dos fatos acima noticiados, narrando o 

cometimento de fato definido como crime (art. 52 da LEP), tenho por bem 

regredir cautelarmente o regime de cumprimento da pena do reeducando, 

do semi-aberto para o fechado, a teor do disposto no art. 118, inciso I, da 

LEP.II. Expeça-se mandado de prisão em desfavor do reeducando.III. 

Comunique-se o Sr. Diretor do Presídio.IV. Quando da prisão, volvam-me 

conclusos para designação de audiência de justificação.V. Cientifique-se 

o Ministério Público e Advogado Constituído.VI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 113609 Nr: 1489-94.2016.811.0013

 AÇÃO: Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ladislau Torres Barcelos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Vistos em correição.

Considerando a juntada de cálculo atualizado de pena à ref. 55, bem como 

parecer Ministerial, ABRA-SE se vista dos autos a i. Defesa para que se 

manifeste no que entender de direito.

Cumpra-se, às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 110251 Nr: 171-76.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelson dos Santos Francisco, Vitor Hudson 

Vasconcelos Vicente

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alan Vitor Braga - 

OAB:8443/MT, FABIANA BARBIERI CARNEIRO - OAB:13705, Marcelo 

Machado de Oliveira - OAB:11048-B/MT

 Visto em correição.

Cumpra-se integralmente a decisão de ref. 141.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 99690 Nr: 1925-87.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jefferson José Ribeiro Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor Público Estadual - 

Núcleo de Pontes e Lacerda - OAB:

 Visto em correição.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, na qual o acusado, citado, ofereceu 

resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 30/11/2018, às 13h00min.

3- No mais, DETERMINO à Secretaria deste juízo a juntada de informações 

de antecedentes do acusado extraída do Sistema Apolo.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 106538 Nr: 4813-29.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos Roberto Neiva da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, na qual o acusado, citado, ofereceu 

resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 30/11/2018, às 13h00min.

3- No mais, DETERMINO à Secretaria deste juízo a juntada de informações 

de antecedentes do acusado extraída do Sistema Apolo.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 125429 Nr: 6001-23.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jonas Ortega Domingos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, na qual o acusado, citado, ofereceu 

resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 30/11/2018, às 13h00min.

3- No mais, DETERMINO à Secretaria deste juízo a juntada de informações 

de antecedentes do acusado extraída do Sistema Apolo.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 125266 Nr: 5921-59.2016.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joh Lennon Lima Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso - OAB:

 Visto em correição.

1- Trata-se de Ação Penal Pública, na qual o acusado, citado, ofereceu 

resposta à acusação nos moldes do art. 396-A do CPP.

Os autos vieram conclusos. Relatei. Passo a decidir.

Em análise detida dos autos, verifica-se que se fazem presentes os 

requisitos genéricos e específicos para o recebimento e processamento 

da presente ação penal, já que há um suporte probatório mínimo para 

respaldar a peça acusatória, não sendo, hipótese de absolvição sumária 

(art. 397, do CPP).

Posto isto, ratifico o recebimento da denúncia, nos termos do art. 399 do 

Código de Processo Penal.

2- Designo audiência para proposta de suspensão condicional do 

processo para o dia 30/11/2018, às 13h00min.

3- No mais, DETERMINO à Secretaria deste juízo a juntada de informações 

de antecedentes do acusado extraída do Sistema Apolo.

Intimem-se o réu, Ministério Público e Defesa, para comparecimento.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 78384 Nr: 326-08.2018.811.0014

 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: Izabel Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Secretaria Municipal de Educação

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Itala kassia Alves Rocha - 

OAB:19.523-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DENEGO a segurança pleiteada, uma vez que não 

houve violação ao direito líquido e certo da parte impetrante e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais, como autoriza o artigo 10, XXII da Constituição Estadual e 

sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos 

termos do artigo 13 da citada Lei.P.R.I.Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Myrian Pavan

 Cod. Proc.: 79124 Nr: 685-55.2018.811.0014

 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: Ana Maria Lopes Mendes, LLM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA 

LIMA - OAB:13890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Willian Xavier Soares - 

OAB:OAB/MT 18249/O

 Diante do exposto, DENEGO a segurança pleiteada, uma vez que não 

houve violação ao direito líquido e certo da parte impetrante e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais, como autoriza o artigo 10, XXII da Constituição Estadual e 

sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos 

termos do artigo 13 da citada Lei.P.R.I.Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 74092 Nr: 578-45.2017.811.0014

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jane Maria Sanches Lopes Rocha, Rosangela 

Nascimento Nunes Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cristina Porto Pereira - 

OAB:15009, Rafael Soldera Dallek - OAB:20688/MT

 Certifico que em cumprimento ao despacho 118, procedo a i timação da 

pare requerida, para em 15 (quinze) dias apreentar as alegações finais

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 30283 Nr: 1087-83.2011.811.0014

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Sylvian de Almeida Mattos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Finasa S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Alberto Pieper Epinola - 

OAB:RO - 2.540

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celson Marcon - OAB:MT - 

11.340-A

 Certifico que procedo a intimação da parte autora do desarquivamento 

pelo prazo legal

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78820 Nr: 558-20.2018.811.0014

 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: AJSdC, Luciane Jorge Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Poxoréu - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Aparecido Bulhões 

- OAB:23863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DENEGO a segurança pleiteada, uma vez que não 

houve violação ao direito líquido e certo da parte impetrante e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais, como autoriza o artigo 10, XXII da Constituição Estadual e 

sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos 

termos do artigo 13 da citada Lei.P.R.I.Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78599 Nr: 438-74.2018.811.0014

 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: MGCB, Arluzio Barreto Vanderley

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Escola Odete de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denisvaldo Aparecido Bulhões 

- OAB:23863/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Diante do exposto, DENEGO a segurança pleiteada, uma vez que não 

houve violação ao direito líquido e certo da parte impetrante e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o feito, com resolução de mérito, nos termos 

do artigo 487, inciso I, do novel Código de Processo Civil.Sem custas 

processuais, como autoriza o artigo 10, XXII da Constituição Estadual e 

sem honorários advocatícios, na conformidade das Súmulas 512 do 

Supremo Tribunal Federal e 105 do Superior Tribunal de 

Justiça.Encaminhem-se cópias desta decisão à autoridade impetrada, nos 

termos do artigo 13 da citada Lei.P.R.I.Transitada em julgado, AO 

ARQUIVO, com as baixas e anotações de estilo.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 62478 Nr: 753-78.2013.811.0014

 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: Luis Mauro Frederico, Sidney Zampieri Junior, 

Alessandra Moreira Zampieri, Sumaira Faitarouni Frederico

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Vian, Inácio Camilo Ruaro, Gildemar 

Budke, Deize Rozangela Weiss Ruaro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Ricardo Guilhen Melo - 

OAB:4.856-MT, DOUGLAS RICARDO GUILHEN MELO - OAB:4856

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ricardo Batista Damásio - 

OAB:OAB/MT-7222-B

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

impugnar a c contestação apresentada

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79968 Nr: 1036-28.2018.811.0014

 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: Luzinei da Silva Oliveira Vilela

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos Paulo Santos da Silva - 

OAB:9.565

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito, informando o endereço atualizado 

do requerido

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 69896 Nr: 401-18.2016.811.0014

 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: DAYANNE DEYSE DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMELIA SANTOS DE MENDONÇA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARAH NOBREGA ABREU - 

OAB:18431/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a ikntimação da parte autora para no prazo legal, 

promover regular andamento no feito

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70230 Nr: 566-65.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SE-DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO SILVEIRA NEVES-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Carlos Menegatti - 

OAB:12029

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMANOEL MARCOS FARIAS 

PINTO - OAB:10254/O

 Certifico que procedo a intimação da parte requerida, através de seu 

advogado, via DJE para no prazo legal manifestar-se sebre a penhora on 

line efetuada nos presentes autos

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76518 Nr: 1734-68.2017.811.0014

 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: Kleiton Souza de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayne Elice Barbosa da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayse Crystina de Oliveira 

Lima - OAB:13890/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de Mediação/conciliação foi designada para o 

dia 25/09/18, às 13:30 horas, neste juízo, sito no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico aina que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 77868 Nr: 91-41.2018.811.0014

 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: AR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSR, JPMdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALDIR ARIONES PIMPINATI 

JUNIOR - OAB:6145

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de Mediação/conciliação foi designada para o 

dia 25/09/18, às 13:00 horas, neste juízo, sito no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico aina que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78748 Nr: 510-61.2018.811.0014

 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: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de Mediação/conciliação foi designada para o 

dia 25/09/18, às 15:00 horas, neste juízo, sito no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico aina que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 76542 Nr: 1745-97.2017.811.0014

 AÇÃO: Requerimento de Reintegração de Posse->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cristiano de Aguiar e Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim Vicente Filho
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jardel Mendonça Santana - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de Mediação/conciliação foi designada para o 

dia 21/09/18, às 15:00 horas, neste juízo, sito no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico aina que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78749 Nr: 511-46.2018.811.0014

 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: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO VOTORANTIM S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de Mediação/conciliação foi designada para o 

dia 25/09/18, às 15:35 horas, neste juízo, sito no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico aina que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 78750 Nr: 512-31.2018.811.0014

 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: Maria Wa'Utomonomro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BMG S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPPE BENDER TAQUES - 

OAB:18590

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de Mediação/conciliação foi designada para o 

dia 25/09/18, às 15:20 horas, neste juízo, sito no Centro Judiciário de 

Soluç~eo de Conflitos - CEJUSC

Certifico aina que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 79856 Nr: 1003-38.2018.811.0014

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IdSR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NdRNR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Álvaro Carvalho dos Santos - 

OAB:MT/ 12.562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a audiência de Mediação/conciliação foi designada para o 

dia 27/09/18, às 13:00 horas, neste juízo, sito no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos - CEJUSC

Certifico aina que procedo a remessa dos autos ao setor de expedição de 

documentos para as intimações pertinentes

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 70020 Nr: 458-36.2016.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NUTRIPESO IND E COMERCIO DE RAÇÕES 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão oficial de justiça a seguir transcrita : 

"Certifico que não foi possível cumprir este mandado porque a empresa a 

ser intimada encontra-se fechada há mais ou menos três meses, segundo 

os vizinhos. Jeova Pereira Xavier oficial de justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 71232 Nr: 1156-42.2016.811.0014

 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: Centro de Gestão de Meios de Pagamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): F.J Machnic Eireli EPP, Pedreira AMC 

Machnic-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Tadeu Gonçales - 

OAB:OAB/SP 174.404, Tatiana Teixeira - OAB:OAB/SP 201.7849

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora, para no prazo legal, 

manifestar-se sobre a certidão oficial de justiça a seguir transcrita : 

"Certifico Eu, Oficial de Justiça deste Juízo, abaixo assinado, que em 

cumprimento ao r. Mandado de Citação, que compareci no endereço 

indicado no presente e sendo aí, após as formalidades legais, deixei de 

proceder a Citação do Requerido F. J. MACHINIC EIRELI EPP e PEDREIRA 

MACHINIC, na Pessoa de seu Representante Legal, em razão de não o ter 

encontrado, por residir em Primavera do Leste-MT, informações do 

Funcionário Wualisten Fabricio Martins, que informou ainda que O 

Representante do Requerido poderá ser encontrado no seguinte 

endereço: RUA DO COMÉRCIO Nº. 1269 - BAIRRO CASTELÊNDIA - 

PRIMAVERA DO LESTE-MT. Belº. Raniere Farias Pinto Oficial de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luciana Braga Simão Tomazetti

 Cod. Proc.: 634 Nr: 78-14.1996.811.0014

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Sávio Varanda, Herculano Muniz de 

Melo Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:/ 3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que procedo a intimação da parte autora para manifestar-se 

sobrea a certidão do oficial de justiça a seguir transcrita" Certifico que em 

cumprimento ao r. mandado, deixei de proceder a avaliação por falta de 

emolumentos. Oliveira José Xavier Oficial de Justiça

Salustiano Cândido Pereira Filho

Auxiliar Judiciário

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-16.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BRANDAO BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS HENRIQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT0005041A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON ROGER PEREIRA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)
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MAXIMINIANO CARDOSO MACEDO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LUCIANA BRAGA SIMÃO TOMAZETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010202-16.2016.8.11.0014. REQUERENTE: ANDREIA BRANDAO BRAGA 

REQUERIDO: MATEUS HENRIQUE VISTO, Cuida-se de ação de reclamação 

ajuizada por ANDREIA BRANDAO BRAGA em face de MATEUS HENRIQUE, 

todos devidamente qualificados nos autos. No id 14565589, o causídico do 

requerido, pugna por nova redesignação da audiência agendada para o 

dia 07.08.2018, informando que estará impossibilitado de comparecer ao 

ato, vez que tem um compromisso pré-agendado na comarca de 

Rondonopólis/MT. Pois bem. O pedido do requerido deve ser INDEFERIDO, 

posto que suas alegações não foram comprovadas conforme preceitua o 

362, inciso II do NCPC. Daquele artigo é possível verificar que a parte 

autora deve trazer aos autos provas contumazes de que não pode 

comparecer à audiência até a sua realização. O que não houve no 

presente caso, posto haver meramente alegações. Ademais, oportuno 

destacar que é a terceira vez em que a parte requerida pugna pela 

redesignação do ato, o que demonstra o seu descaso com o desenrolar 

do feito, bem como na audiência anterior de id. 14087774, o causídico do 

requerido saiu devidamente intimado da audiência que fora designada. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 06 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010202-16.2016.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA BRANDAO BRAGA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MATEUS HENRIQUE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BENJAMIN DE OLIVEIRA OAB - MT0005041A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDERSON ROGER PEREIRA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

MAXIMINIANO CARDOSO MACEDO (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU DESPACHO Processo: 

8010202-16.2016.8.11.0014. REQUERENTE: ANDREIA BRANDAO BRAGA 

REQUERIDO: MATEUS HENRIQUE VISTO, Cuida-se de ação de reclamação 

ajuizada por ANDREIA BRANDAO BRAGA em face de MATEUS HENRIQUE, 

todos devidamente qualificados nos autos. No id 14565589, o causídico do 

requerido, pugna por nova redesignação da audiência agendada para o 

dia 07.08.2018, informando que estará impossibilitado de comparecer ao 

ato, vez que tem um compromisso pré-agendado na comarca de 

Rondonopólis/MT. Pois bem. O pedido do requerido deve ser INDEFERIDO, 

posto que suas alegações não foram comprovadas conforme preceitua o 

362, inciso II do NCPC. Daquele artigo é possível verificar que a parte 

autora deve trazer aos autos provas contumazes de que não pode 

comparecer à audiência até a sua realização. O que não houve no 

presente caso, posto haver meramente alegações. Ademais, oportuno 

destacar que é a terceira vez em que a parte requerida pugna pela 

redesignação do ato, o que demonstra o seu descaso com o desenrolar 

do feito, bem como na audiência anterior de id. 14087774, o causídico do 

requerido saiu devidamente intimado da audiência que fora designada. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Poxoréu/MT, 06 de agosto de 2018. 

Luciana Braga Simão Tomazetti Juíza de direito

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 52500 Nr: 1810-74.2013.811.0033

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRO JUNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TOMIAZZO, WALTERSON TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DE BARROS, SERGIO 

LEANDRO SCHERVINSKI, GIOVANA SPENASSATTO SCHEVINSKI, CESAR 

ROBERTO SCHERVINSKI, ADRIANA SPENASSA SCHERVINSKI, IBRAME - 

INDUSTRIA BRASILEIRA DE METAIS S/A, ANTONIO CARLOS DE 

FIGUEIREDO FERRAZ, LIA DE FIGUEIREDO FERRAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDEERARO DIAS - OAB:3.549, DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Rodrigues da Silva - 

OAB:8458mt

 Visto.

Apesar de não existir decisão judicial admitindo Sergio Leandro Scheviscki 

como intervenientes neste processo, considero que detém legitimidade 

recursal como terceiro prejudicado diante das considerações feitas pelo 

professor Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual 

Civil – volume único - 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 – pg. 1511) 

que leciona: “Independentemente da natureza da decisão judicial o 

relevante é a existência de um interesse jurídico que justifique sua 

intervenção no processo por meio do recurso, consubstanciado na 

possibilidade de relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão 

recorrida, gerando-lhe um prejuízo”.

Com esta consideração, entendo prudente a intimação das partes, 

requerente e requeridos, para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelos pretensos intervenientes às fl. 274/299 no 

prazo de 15 dias (CPC, art. 1.009, §1º).

Após as formalidades, remetam-se os autos à instância superior para as 

providências.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 53027 Nr: 2454-17.2013.811.0033

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELISANDRO JUNIOR TONIAZZO, MAX ARIEL 

TOMIAZZO, WALTERSON TONIAZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ODENIR AUGUSTO DE BARROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO AUGUSTO 

CALDERARO DIAS - OAB:3549, DEBORA ADRIANA ALVES - 

OAB:7180/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERTO ZAMPIERI - 

OAB:4094/MT

 Visto.

Apesar de não existir decisão judicial admitindo Sergio Leandro Scheviscki 

como intervenientes neste processo, considero que detém legitimidade 

recursal como terceiro prejudicado diante das considerações feitas pelo 

professor Daniel Amorim Assumpção Neves (Manual de Direito Processual 

Civil – volume único - 8ª ed. Salvador: Ed. JusPodivm, 2016 – pg. 1511) 

que leciona: “Independentemente da natureza da decisão judicial o 

relevante é a existência de um interesse jurídico que justifique sua 

intervenção no processo por meio do recurso, consubstanciado na 

possibilidade de relação jurídica da qual é titular ser afetada pela decisão 

recorrida, gerando-lhe um prejuízo”.

Com esta consideração, entendo prudente a intimação das partes, 

requerente e requeridos, para apresentar contrarrazões ao recurso de 

apelação interposto pelos pretensos intervenientes às fl. 552/575 no 

prazo de 15 dias (CPC, art. 1.009, §1º).

Após as formalidades, remetam-se os autos à instância superior para as 

providências.

Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 59570 Nr: 1154-49.2015.811.0033

 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: SMDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MILTON DO PRADO GUNTHEN 

- OAB:3976

 CERTIDÃO

Intimo o nobre advogado da parte autora para que tome ciência da 

audiência designada para o dia 26/09/2018, às 14:00h, autos n. 
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0002617-58.2018.8.24.0033, Juízo deprecado de Itajaí/SC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 81284 Nr: 2096-76.2018.811.0033

 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: DESTILARIA DE ALCOOL LIBRA LTDA, ESPOLIO DE 

SERAFIM ADALBERTO TICIANELI, LUIZ CARLOS TICIANELLI, IZELIA 

TICIANELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLES SALDANHA HANDELL - 

OAB:13.383

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por fim, cite-se o requerido para, querendo, contestar a ação na forma do 

artigo 335 do Código de Processo Civil no prazo assinalado pela 

legislação.Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.São José do Rio Claro - MT, 03 de agosto de 2018.CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26722 Nr: 595-68.2010.811.0033

 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: FENAN AGROPECUÁRIA LTDA, ANTONIO EVARISTO 

FRANCESCONI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WALSSUIR BONAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT, VALDIR BRUNO ENGEL JUNIOR - OAB:8013/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON RONDON OURIVES - 

OAB:MT/4998

 Por todo o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedidos formulados na inicial, 

a fim de determinar que o requerido se abstenha de molestar a posse da 

autora, referente ao imóvel descrito na exordial (Fazenda Lagoa Alegre II), 

seja com atos de turbação ou de esbulho, sob pena de multa diária de R$ 

500,00 (quinhentos reais) pelo eventual descumprimento, até o limite do 

valor conferido à causa.Consequentemente, julgo improcedente o pedido 

contraposto.Assim, extingo o feito com julgamento de mérito, forte no 

artigo 487, inciso I, do CPC.Em tempo, indefiro o pedido do autor no sentido 

de que seja oficiado ao CRI local para registro da área do autor, visto que 

referida providência foge aos limites de referida ação, na qual se discutiu 

a turbação da posse do autor. Assim, eventual certificação dos limites 

deverá ser pleiteada nas vias ordinárias competentes, se assim lhe 

aprouver. Condeno o requerido ao pagamento das custas e despesas 

processuais, assim como aos honorários advocatícios em favor do 

patrono dos réus, que arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor 

atualizado da causa (art. 85,§2º do NCPC).P.R.I.C.Certificado o trânsito em 

julgado, arquive-se com as devidas baixas e anotações.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 70614 Nr: 1454-40.2017.811.0033

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EJFDS, TFDS, ROSIANE CRISTINA FERREIRA, ELFDS, 

TVFDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERITON FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ERITON FRANCISCO DA SILVA, Cpf: 

00500664129, Rg: 1541837-5, Filiação: Zaire Francisco da Silva e Antonia 

Aguilera da Silva, data de nascimento: 06/11/1979, brasileiro(a), natural de 

Bauru-SP, convivente, soldador. atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: INTIMAÇÃO do Executado para que proceda ao pagamento do 

débito remanescentes, no prazo de 30 (trinta) dias – R$ 4.841,11 (quatro 

mil oitocentos e quarenta e um reais e onze centavos), sob pena de 

ser-lhe decretada a prisão civil

Resumo da Inicial: O Defensor Público do Estado de Mato Grosso que esta 

subscreve, em favor de ELTHON JOSÉ FERREIRA DA SILVA, THAIS 

FERREIRA DA SILVA, ELLEN LORRANY FERREIRA DA SILVA e TAYLON 

VINICIUS FERREIRA DA SILVA, menores, neste ato representados por sua 

genitora ROSIANE CRISTINA FERREIRA, vem respeitosamente, propor a 

presente EXECUÇÃO DE ALIMENTOS com fulcro no artigo 528 e seguintes 

do CPC, em face de ERITON FRANCISCO DA SILVA. Dos Fatos - Restou 

estabelecido no processo: 2967-82.2013.811.0033 e código 53474 que 

tramitou na 1ª Vara da Comarca de São José do Rio Claro, que o 

executado arcasse com o valor de 48,34 do salário mínimo vigente, 

mensais a titulo de pensão alimentícia aos seus filhos. No entanto o 

executado não está cumprindo com a obrigação da forma estabelecida. 

Ante o exposto, requer a Vossa Excelência sejam concedidos os 

benefícios da justiça gratuita; seja feita a citação do executado, para que 

pague o débito remanescente.

Despacho/Decisão: Vistos.Intime-se o Executado para que proceda ao 

pagamento do débito remanescentes, no prazo de 30 (trinta) dias – R$ 

4.841,11 (quatro mil oitocentos e quarenta e um reais e onze centavos), 

sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil.Em caso de pagamento, 

voltem conclusos para decisão.Em caso de inércia, certifique e encaminhe 

os autos ao MPE.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, 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, 03 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.: 29321 Nr: 70-52.2011.811.0033

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TELES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

Considerando a certidão de f. 128, intime-se pessoalmente a parte autora 

para requerer o que de direito, sob pena de extinção por abandono.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 14968 Nr: 114-47.2006.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BUNGE ALIMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE ALGODÃO TRÊS 

MARIA LTDA, GERALDO CÂNDIDO PEREIRA, MESSIAS JORGE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIO SCHNEIDER - OAB:5.238, 

OSMAR SCHNEIDER - OAB:2.152-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para se 

manifestar, no prazo legal, acerca das correspondências devolvidas 

referentes a executada CREUSA MARIA PEREIRA (representante da 

Indústria e Comércio de Algodão Três Marias LTDA), bem como o decurso 

de prazo do executado MESSIAS JORGE PEREIRA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 64725 Nr: 1514-47.2016.811.0033

 AÇÃO: Prestação de Contas - Exigidas->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: W. RODRIGUES DA SILVA-ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALESSANDRA PESTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DANIELLI REDIVO - OAB:OAB/MT 

17.898
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDERSON DE SOUZA - 

OAB:24894/O

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

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): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 26904 Nr: 776-69.2010.811.0033

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PÚBLICO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ MARIA SOBRINHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS LUIZ DA CRUZ 

LOUZICH - OAB:10.823/MT

 CERTIDÃO

Intimo o nobre advogado da parte requerida para tomar ciência da 

audiência designada para o dia 27/08/2018, às 14h15min, nos autos da 

Carta Precatória 3521-25.2017.8.11.0082, Vara Especializada do Meio 

Ambiente, Juízo deprecado de Cuiabá.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Cristhiane Trombini Puia Baggio

 Cod. Proc.: 68208 Nr: 3531-56.2016.811.0033

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CESAR PINHEIRO ESPIRITO SANTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PATRICIA MARIANO DA SILVA - 

OAB:11.279-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsionamento (Certidão)

CERTIDÃO

Impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora para 

apresentar manifestação no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000364-43.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO PEREIRA LIMA FILHO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL -INSS (RÉU)

 

Vistos etc. 1. Trata-se de Ação Previdenciária para Restabelecimento de 

Auxílio Doença e/ou Aposentadoria Por Invalidez com pedido de tutela de 

urgência, ajuizada por PAULO PEREIRA LIMA FILHO contra o INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. O autor em sua peça de ingresso 

alega ser incapacitado para o labor, pois está acometido por doença 

cardíaca (vasos do coração obstruídos). Expõe que, no ano de 2005 

foi-lhe deferido administrativamente o auxílio doença, sendo cessado em 

10.09.20016, tendo solicitado o mesmo benefício por outras 06 vezes, 

além de ter realizado um pedido de amparo social, todos indeferidos. 

Alega, ainda, que no ano de 2012 requereu novamente o auxílio doença, o 

qual foi concedido, sendo cessado em 26/04/2018 (benefício nº 

1619017820) e, ao postular junto ao órgão previdenciário o benefício do 

auxílio doença, apesar dos laudos médicos que demonstravam a 

incapacidade, foi cessado pela autarquia. Por tal razão, requereu a 

concessão de tutela de urgência para reimplantação do benefício do 

auxílio-doença, bem como, ao final da ação, a condenação do requerido 

na manutenção do benefício, na sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. 

Preliminarmente, defiro em favor da parte requerente o benefício 

processual da Justiça Gratuita, ante do teor da declaração de pobreza e 

documentos que instruem a inicial. Passo doravante a analisar o pleito 

antecipatório. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está 

disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como 

requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “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.” No caso dos 

autos, analisando os documentos apresentados pelo autor, entendo que 

as provas documentais trazidas aos autos com a inicial são suficientes 

para a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte. A 

incapacidade laborativa, por sua vez, resta configurada, ao menos de 

forma superficial (já que unilateral) pelos laudos médicos jungidos na peça 

de ingresso, pois demonstram a incapacidade da parte de retornar às 

suas atividades laborais. Tais documentos, como se sabe, deverão ser 

complementados por prova mais robusta no momento oportuno, sob o 

princípio do contraditório. Todavia, eles são suficientes a preencher o 

requisito em análise. Por seu turno, o perigo de dano é inerente à própria 

natureza do benefício pretendido, que se presta a suprir as necessidades 

do indivíduo que, por motivos de saúde, não pode trabalhar para garantir 

seu sustento e de seus familiares, devendo, pois, receber o benefício 

enquanto a incapacidade permanecer, caso temporária. 3. Ante o exposto, 

convencido, pelo início de prova produzido, do preenchimento dos 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida, para determinar que o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS implante o benefício de auxílio-doença em favor do requerente, no 

valor correspondente a 91 % de seu salário de benefício, ressalvado o 

disposto no art. 33 da Lei 8.213/91, no prazo de 30 (trinta) dias. 

Atendendo ao disposto no art. 1.288 da CNGC, especifico novamente as 

informações abaixo, necessárias à implantação do benefício. I - Nome do 

segurado: PAULO PEREIRA LIMA FILHO II- Benefício concedido: 

AUXÍLIO-DOENÇA III - Numero do benefício: 1619017820 IV - Renda 

mensal atual: 91% do salário-de-benefício da autora (caso não inferior ao 

mínimo nacional) V - Data de início do benefício: 13/07/2018 VI - renda 

mensal inicial: 91% do salário-de-benefício do autor Encaminhem-se 

também os documentos indicados no art. 387 da CNGC, verbis: “Na 

expedição de ofícios determinando a implantação de benefícios e pensões 

enviados ao INSS e outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, 

ser acompanhados: I - do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da 

carteira de identidade ou CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando 

se tratar de pensão por morte e, na impossibilidade, pelo menos de 

documentos que identifiquem o autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, 

filiação, data e local de nascimento).” 3. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências: a) Intime-se, via Dje, a patrona da parte autora do 

teor desta decisão. b) Cite-se eletronicamente o Instituto Requerido, na 

pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 

10.910/2004) para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis a contar de sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 

230), sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344), bem como para 

comparecer na audiência. c) Apresentada a contestação, intime-se a 

patrona da requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação e/ou requerer o que entender de direito. d) Após, 

conclusos. 4. Publique-se e Cumpra-se, com urgência. São José do Rio 

Claro, 13 de julho de 2018. (assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de 

Souza Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

Processo Número: 1000365-28.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR GOMES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JHANYLEYNE FURLAN SORTI OAB - MT23741/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (RÉU)

 

Processo nº 1000365-28.2018.8.11.0033 Vistos etc. 1. Trata-se de Ação 

Previdenciária de Restabelecimento de Auxílio Doença, com pedido de 

tutela de urgência, ajuizada por LINDOMAR GOMES DA SILVA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS Alega a parte autora, 

em síntese, ser segurada da Previdência Social, e, por encontrar-se 

incapacitada para o labor, em virtude de “ser cego em ambos os olhos” 

(CID H54.0), postulou junto ao órgão previdenciário o benefício do auxílio 

doença, que mesmo com os laudos médicos que demonstravam a 

incapacidade, foi cessado pela autarquia. Por tal razão, requereu a 

concessão de tutela de urgência para restabelecimento do benefício do 
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auxílio-doença, bem como, ao final da ação, a condenação do requerido 

na manutenção do benefício, na sua conversão em aposentadoria por 

invalidez. É o relato do essencial. Fundamento e Decido. 2. 

Preliminarmente, defiro em favor da parte requerente o benefício 

processual da Justiça Gratuita, ante do teor da declaração de pobreza e 

documentos que instruem a inicial. Passo doravante a analisar o pleito 

antecipatório. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está 

disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como 

requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo. Vejamos: “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.” No caso dos 

autos, analisando os documentos apresentados pela autora, entendo que 

as provas documentais trazidas aos autos com a inicial são suficientes 

para a concessão da tutela de urgência pretendida pela parte. Destarte, 

os documentos apresentados no ID 14154377 demonstram a condição da 

autora como segurada da Previdência Social. A incapacidade laborativa, 

por sua vez, resta configurada, ao menos de forma superficial (já que 

unilateral) pelos laudos médicos identificados pelo ID 14154383 e 

14154387, pois demonstram a incapacidade da parte de retornar às suas 

atividades laborais. Tais documentos, como se sabe, deverão ser 

complementados por prova mais robusta no momento oportuno, sob o 

princípio do contraditório. Todavia, eles são suficientes a preencher o 

requisito em análise. Por seu turno, o perigo de dano é inerente à própria 

natureza do benefício pretendido, que se presta a suprir as necessidades 

do indivíduo que, por motivos de saúde, não pode trabalhar para garantir 

seu sustento e de seus familiares, devendo, pois, receber o benefício 

enquanto a incapacidade permanecer, caso temporária. 3. Ante o exposto, 

convencido, pelo início de prova produzido, do preenchimento dos 

requisitos do art. 300 do CPC, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA 

pretendida, para determinar que o INSS implante/reimplante o benefício de 

auxílio-doença em favor da requerente, no valor correspondente a 91 % 

de seu salário de benefício, ressalvado o disposto no art. 33 da Lei 

8.213/91, no prazo de 30 (trinta) dias. Atendendo ao disposto no art. 1.288 

da CNGC, especifico novamente as informações abaixo, necessárias à 

implantação do benefício. I - Nome do segurado: LINDOMAR GOMES DA 

SILVA II- Benefício concedido: AUXÍLIO-DOENÇA III - Numero do benefício: 

5484679148 IV - Renda mensal atual: 91% do salário-de-benefício da 

autora (caso não inferior ao mínimo nacional) V - Data de início do 

benefício: 13.07.2018 VI - renda mensal inicial: 91% do 

salário-de-benefício da autora Encaminhe-se também os documentos 

indicados no art. 387 da CNGC, verbis: “Na expedição de ofícios 

determinando a implantação de benefícios e pensões enviados ao INSS e 

outros órgãos públicos, deverão, obrigatoriamente, ser acompanhados: I - 

do endereço do autor; II - da cópia do CPF, da carteira de identidade ou 

CTPS; III - da cópia da certidão de óbito, quando se tratar de pensão por 

morte e, na impossibilidade, pelo menos de documentos que identifiquem o 

autor da ação (RG, CPF, CTPS, nome, filiação, data e local de 

nascimento).” 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências: 

a) Intime-se, via Dje, os patronos da parte autora do teor desta decisão. b) 

Proceda-se à citação do Instituto Requerido, na pessoa do 

Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei nº 10.910/2004), 

conforme Convênio nº 09/2009, firmado entre a Procuradoria Federal no 

Estado de Mato Grosso e o Tribunal de Justiça do Estado do Mato Grosso, 

para cumprir o provimento antecipatório ora concedido, bem como para, 

querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 (trinta) dias úteis a 

contar de sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 230), sob pena de 

revelia (CPC/2015, art. 344). c) Apresentada a contestação, intime-se o 

patrono da requerente para, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, 

impugnar a contestação e/ou requerer o que entender de direito. d) Após, 

conclusos. São José do Rio Claro, 13 de julho de 2018. (assinado 

digitalmente) Luis Felipe Lara de Souza Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 58749 Nr: 575-04.2015.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AMAZONAS PRODUTOS PARA CALÇADOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BOTINAS BIRIGUI INDUSTRIA DE CALÇADOS 

LTDA EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO MELO - OAB:185.576 

SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

manifestar-se acerca dos autos de fls. 123, requerendo o que for de 

direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76042 Nr: 3780-70.2017.811.0033

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCO GIULIANO STELA, ROSANE DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MORETTO E CIA LTDA – ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REJANE BUSS SONNENBERG - 

OAB:5.862/MT, RICARDO BUSS SONNENBERG - OAB:18.389/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo Vossa Senhoria, na qualidade de advogado da parte autora, para 

dar ciência nos autos, de fls 23, requerendo o que for de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 76991 Nr: 243-32.2018.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COSTA & CRUZ LTDA, VALDENICE 

APARECIDA COSTA, OSMAR PEREIRA DA CRUZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - 

OAB:14.258-A/MT, SERVIO TÚLIO DER BARCELOS - OAB:19081-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISAIAS EUGENIO - 

OAB:16674/O

 Vistos etc.

1. Intime-se o exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, dar 

prosseguimento ao feito, postulando o que entender de direito.

2. Após, conclusos.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 51004 Nr: 107-11.2013.811.0033

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDIOMAR BARROS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16.158-MT

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE INTIMAÇÃO DE SENTENÇA

 PRAZO: 90 DIAS

AUTOS N.º 107-11.2013.811.0033 – Código 51004

ESPÉCIE: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

PARTE REQUERENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO

RÉU: CLAUDIOMAR BARROS DA SILVA

INTIMANDO: Réu: Claudiomar Barros da Silva, Rg: 1079621-5 SSP MT 

Filiação: Flismar Luis da Silva e Angela Maria Barros da Silva, data de 

nascimento: 19/02/1977, brasileiro(a), natural de Rondonopolis-MT, 

solteiro(a), serviços gerais, Endereço: Rua Ceara, 33, Bairro: Centro, 

Cidade: São José do Rio Claro-MT.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 17/01/2013

FINALIDADE: INTIMAÇÃO DO RÉU acima qualificado, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita.

 SENTENÇA: (...) Assim, FICA O RÉU CLAUDIOMAR BARROS DA SILVA 

DEFINITIVAMENTE CONDENADO A PENA DE 1 (UM) ANO DE RECLUSÃO, 

BEM ASSIM AO PAGAMENTO DE 05 (CINCO) DIAS-MULTA, estes no 

importe de 1/30 do salário mínimo vigente à época dos fatos, 

monetariamente corrigido, considerada a situação econômica do réu. V. 
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Regime de Pena: 5. Deverá o réu cumprir a pena inicialmente em regime 

aberto, em razão do quanto prescrito no artigo 33, § 2º, alínea “c” e § 3º, 

do Código Penal, isto é, por não ser reincidente e ostentar circunstâncias 

judiciais em grande parte favoráveis, bem como em observância ao § 2º 

do artigo 387 do Código de Processo Penal. VI. Benefícios Legais 

(Substituição de Pena, Suspensão Condicional da Pena): 6. Presentes os 

requisitos do art. 44 e §§ do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por uma pena restritiva de direito, especificamente, prestação de 

serviços à comunidade ou entidades públicas, cumprida na forma do art. 

46 do CP, a ser definida pelo Juízo das Execuções Penais. VII. 

Manutenção ou Imposição de Prisão Preventiva ou outra Medida Cautelar: 

7. Deixo de decretar a prisão preventiva ou mesmo impor qualquer medida 

cautelar diversa da prisão, porquanto não se encontram presentes os 

motivos autorizadores da segregação cautelar, em especial, a garantia da 

ordem pública e a necessidade de aplicação da lei penal, notadamente, se 

se considerar o quantitativo da reprimenda penal imposta ao réu. VIII. Valor 

Mínimo para Reparação dos Danos (CPP, art. 387, IV): 8. Deixo de arbitrar 

o valor mínimo para reparação dos danos causados pela infração, a teor 

do inciso IV do artigo 387 do Código de Processo Penal, considerada a 

ausência de comprovado prejuízo (material ou moral) sofrido pela 

ofendida, bem como a ausência de pedido explícito nesse sentido. IX. 

Custas e Despesas Processuais e Honorários Advocatícios: 9. Defiro o 

benefício da assistência judiciária ao réu, porque os documentos que 

instruem a ação penal denotam a incapacidade econômica do réu, 

notadamente, o fato de ter recolhido a fiança arbitrada em 04.01.2013 

(decisão de fls. 49/50), equivalente a um salário mínimo da época (R$ 

678,00), somente em 20.05.2013, ou seja, cerca de quatro meses após a 

concessão e também, porque assistido, parcialmente, pela Defensória 

Pública do Estado de Mato Grosso, conforme Termo de Audiência de fl. 

96/97. Por conseguinte, deixo condenar o réu ao pagamento das custas 

processuais.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 6 de agosto de 2018.

Maria Margareth Dias de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 78383 Nr: 765-59.2018.811.0033

 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: ANA ODILIA DE SOUZA, CICERO RUFINO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RUFINO DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE SÃO JOSÉ DO RIO CLARO - MT

JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E CÍVEL

EDITAL DE CITAÇÃO

ALVARÁ JUDICIAL

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 765-59.2018.811.0033 – Código 78383

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: ANA ODILIA DE SOUZA e CICERO RUFINO DE SOUZA

PARTE RÉ: RUFINO DE SOUZA

CITANDOS: POSSÍVEIS INTERESSADOS

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 27/03/2018

VALOR DA CAUSA: R$ 954,00

FINALIDADE: CITAÇÃO DE POSSÍVEIS INTERESSADOS, na forma do art. 

721 do Código de processo Civil, conforme 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 Sra. Ana Odilia de Souza, contraiu matrimônio 

com o de cujus, Sr. Rufino de Souza, em 25/06/1971, sob o regime de 

comunhão de bens, na Comarca de Regente Feijó/SP, conforme se extrai 

da certidão de casamento. O de cujus faleceu em 01/03/2017, conforme 

certidão de óbito enexo aos autos, deixando quantias em dinheiro na conta 

poupança na ag. 0810, conta 0054092 – Banco Sicredi. O Sr. Rufino 

deixou como herdeiros.além da requerente, mais 07 filhos, todos maiores e 

capazes, sendo eles: Cícero Rufino de Souza, Antonio Alves de Souza, 

Valdecir Souza Gomes, Armelindo Alves de Souza, José Rufino de Souza, 

Julinda Odila Souza Ralla e Mariana de Souza. Os filhos acima citados, 

renunciaram a quantia existente na conta do de cujus, conforme termo de 

renúncia anexo aos autos.

DESPACHO: Vistos etc. 1. Sanada a irregularidade apontada com a 

apresentação da Escritura Pública de Inventário e Partilha dos bens 

deixados pelo de cujus. 2. Assim, CITEM-SE por edital os possíveis 

interessados para, querendo, se manifestar no prazo de 15 (quinze) dias 

(art. 721, do Código de Processo Civil). 3. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação dos possíveis interessados, certifique-se, abra-se vista ao 

Ministério Público e voltem-me conclusos.

Eu, Maria Margareth Dias de Castro, digitei.

 São José do Rio Claro - MT, 6 de agosto de 2018.

Maria Margareth Dias de Castro

Gestor(a) Judiciário(a)

Autorizado(a) pelo Provimento n° 56/2007-CGJ

Juizado Especial Cível e Criminal

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010360-53.2012.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CRISTINO BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS LOPES OAB - MT0015837A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA AGROPECUARIA E INDUSTRIAL LUVERDENSE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CEZAR KREIN OAB - MT0007350A (ADVOGADO)

 

Visto. Procedi, nesta data, à penhora on line deferida no item 12506568. 

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 12506568, 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

Comarca de Vila Rica

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 068/2018-DF

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, MM. Juiz Substituto Diretor do 

Foro desta Comarca de Vila Rica, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e na forma da lei, etc ......

Considerando a redação dos itens 1.2.1, 1.2.12 e 1.3.1, das Seções 2 - 

Função Correicional e 3 - Roteiro de Correição, da Consolidação das 

Normas Gerais da Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, 2ª Edição publicada em janeiro de 2007.

Considerando que serão correicionadas pela Corregedoria Geral de 

Justiça do Estado de Mato Grosso na data de 29/08/2018, somente as 

serventias desta cidade sendo o Cartório de Registro Civil e Cartório de 

Registro de Imóveis;Considerando que deverá ser agendada nova data 

para a realização de correição na Delegacia de Policia Judiciária Civil de 

Vila Rica e Cadeia Pública desta cidade;

R E S O L V E:

1 - Designar data e horário abaixo citado, para realização da Correição 

Ordinária Abarcando o ano de 2018 na Delegacia Municipal de Polícia Civil 

e Cadeia Pública desta cidade e município de Vila Rica, sendo:1.1 - Dia 

31.08.2018 às 09:00 hs (horário oficial do Estado de Mato Grosso), na 

Cadeia Pública; 1.2 - Dia 31.08.2018, às 14:00 hs (horário oficial do Estado 

de Mato Grosso), na Delegacia Municipal da Polícia Civil de Vila Rica;

2 - NOMEAR as Senhoras Luzia Antônio Pereira, Assessora de Gabinete 

II, para secretariar os trabalhos e Marciani Gandolfi, Gestora Geral e Pedro 

Vaz da Silva Neto Gestor Administrativo II, para auxiliar os trabalhos 

correicionais;
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3 - DETERMINAR ao senhor Delegado e Diretor da Cadeia para que 

providenciem todos os livros e materiais utilizados no desenvolvimento do 

expediente estejam à disposição do Juiz Corregedor no início dos 

trabalhos da correição:

4 - Convidar os senhores serventuários, advogados, membros do 

Ministério Público e o Público em geral, para querendo acompanhar os 

trabalhos da correição, oportunidade em que serão resolvidas todas as 

reclamações e sugestões que forem apresentadas.

5 - Publique-se. Registre-se. Intime-se e Cumpra-se, remetendo-se cópias 

ao Egrégio Tribunal de Justiça, a Egrégia Corregedoria da Justiça, ao 

Presidente da OAB-MT, ao Ministério Público desta Comarca, ao Delegado 

de Policia Civil do município de e Vila Rica, bem como ao Delegado Regional 

da Policia Civil.

Vila Rica-MT, 06 de agosto de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes - Juiz Substituto Diretor do Foro

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 63642 Nr: 3283-08.2017.811.0049

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOP. DE CRED. DE LIVRE ADMISSÃO DE ASS. DO 

ARAGUAIA E XINGU-SICREDI ARAXINGU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GUSTAVO LUZ SANTOS, ERIVALDO ALVES 

SANTOS, MARIA AUXILIADORA CARVALHO CAMARGO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171/MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ação Monitória

Autos: nº 3283-08.2017.811.0049 - Código: 63642

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que a parte requerida Gustavo Luz Santos 

compareceu nos autos espontaneamente e apresentou embargos 

monitórios e reconvenção, os quais foram distribuídos com o Código 

66238.

Pois bem.

É cediço que a citação é um ato de comunicação processual, pelo qual, a 

parte requerida é informada sobre a existência do processo em seu 

desfavor e é chamada a integrar a relação processual.

O Código de Processo Civil vigente traz no artigo 239, caput, a citação 

como um pressuposto de validade processual, sendo que a inexistência 

ou desconformidade no cumprimento enseja nulidade do processo.

Contudo, no caso, não haveria que se falar em qualquer nulidade 

processual, eis que a parte demandada compareceu espontaneamente no 

processo (código 66238), devidamente representada por advogado 

constituído, tendo inclusive apresentado defesa à ação monitória.

Assim, a parte requerida Gustavo Luz Santos DEU-SE por citada, não 

havendo, portanto necessidade de nova tentativa de citação, conforme 

requerido às fls. 52/53.

 Intime-se a requerente sobre essa decisão.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Vila Rica/MT, 20 de julho de 2018.

Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 64398 Nr: 496-69.2018.811.0049

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ONEIDE BARBOSA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADEMAR RIBAS - 

OAB:2.793/MT

 Posto isso, julgo procedentes os pedidos contidos na denúncia e condeno 

a denunciada Maria Oneide Barbosa, devidamente qualificado nos autos, 

como incurso no artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. .Assim, a pena 

final e definitiva aplicada à sentenciada realizada a detração é de 03 (três) 

anos, 09 (nove) meses e 13 (treze) dias. Nos termos do art. 33, §2° alínea 

“b” do Código Penal, determino o ABERTO como regime inicial de 

cumprimento da pena. Diante da quantidade de pena imposta e atendida os 

requisitos do art. 44 do Código Penal, substituo a pena privativa de 

liberdade por uma pena restritiva de direito, qual seja, prestação 

pecuniária no valor correspondente a 01 (um) salário mínimo. 

Considerando-se que o tipo penal no qual incidiu a acusada possui pena 

de multa cumulada, fixo-a, proporcionalmente, em 800 (oitocentos) 

dias-multa. Inexistindo informações acerca da renda atual da acusada, 

fixo cada dia-multa no patamar mínimo legal, ou seja, em 1/30 (um 

trigésimo) do salário mínimo vigente à época dos fatos.A pena de multa 

será revertida ao Fundo Penitenciário. Nos termos do art. 63, caput da Lei 

n° 11/343/06, declaro o perdimento, em favor da União, da quantia em 

dinheiro apreendida com a acusada, no valor de R$ 30 (trinta) reais, 

importância esta que deverá ser remetida ao FUNAD. Acerca dos demais 

pertences apreendidos, quais sejam 01 (um) celular Samsung J2 e 01 (um) 

celular LG – T200, não há nos autos indícios que sejam de origem ilícita, 

pelo que determino à restituição a acusada na forma que determina a 

CNGC. Determino a incineração das substâncias entorpecentes, caso 

ainda não tenha se efetivado, nos termos do art. 32, §§ 1° e 2° da Lei 

11.343/06.Tendo em vista o início do cumprimento da pena se dar em meio 

aberto, bem como o desaparecimento das circunstâncias fáticas que 

ensejaram a decretação do encarceramento cautelar, revogo a prisão 

preventiva anteriormente decretada e concedo à sentenciada o direito de 

recorrer em liberdade. EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA. Cumpra-se.

Primeira Entrância

Comarca de Alto Garças

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 33558 Nr: 1954-42.2013.811.0035

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Juvenil José de Souza-ME, Juvenil Jose de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felipe Gazola Vieira 

Marques - OAB:34.847 - A/SP, Rubens Gaspar Serra - OAB:119.859 

SP

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito a parte requerida para que, no 

prazo legal, responda ao recurso de Apelação interposto às fls.112/141.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 46786 Nr: 410-77.2017.811.0035

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GEONNY SOARES RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Nos termos da CNGC, IMPULSIONO o feito ao patrono do réu para que 

manifeste-se acerca da certidão do oficial de justiça, juntada na Ref.211, 

com relação ao certificado quanto as testemunhas GLEICE KELLY ALVES 

DE ARRUDA e ALESSANDRA CANDIDA RIBEIRO

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 45007 Nr: 1562-97.2016.811.0035

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LPF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDDSJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Anderson Oliveira de Souza - 
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OAB:8322/MT, João Batista de Araújo e Silva - OAB:4208-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 DECISÃO.

Vistos etc.

Considerando que a parte autora interpôs Ação de Execução de Alimentos 

pelos 02 (dois) ritos previstos no CPC, quais sejam o rito da prisão (Art. 

528, § 3º e 7º do CPC) e rito da expropriação/penhora (art. 523, §1º e art. 

831, ambos do CPC), a fim de se evitar indevido tumulto processual e em 

homenagem ao princípio da celeridade, determino a intimação da parte 

autora para que no prazo de 15 (quinze) dias distribua em autos próprios 

o processo de execução de alimentos sob o rito da penhora.

No mais, nos termos do art. 528 do CPC, intime-se o devedor para em três 

(03) dias, pagar o débito alimentar remanescente no valor de R$ 2.069,54 

(dois mil, sessenta e nove reais, cinquenta e quatro centavos), conforme 

cálculo de ref. 02, provar que o fez ou justificar a impossibilidade de 

fazê-lo, sob pena de ser-lhe decretada a prisão civil, por no mínimo um 

(01) mês e máximo de três (03) meses, em consonância com a Súmula 

309 – STJ.

 Às providências.

 Cumpra-se.

LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

JUIZ DE DIREITO

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 40212 Nr: 1332-89.2015.811.0035

 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: Elmídio Borges Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espolio de Francisco Liduena

 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: Fernando César Passinato 

Amorim - OAB:7542 - MT

 Cód.40212

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 das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 48961 Nr: 1497-68.2017.811.0035

 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 Ribeiro Gouveia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SEGURADORA LIDER DOS CONSÓRCIOS DO 

SEGURO DPVAT S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENAN ARAÚJO GOUVEIA 

MARTINS - OAB:22053/MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucimar Cristina Gimenez 

Cano - OAB:8506-A/MT

 Vistos etc.

Defiro a retificação no polo passivo para constar SEGURADORA LÍDER DO 

CONSÓRCIO DO SEGURO DPVAT S/A, anote-se.

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 das Partes

 JUIZ(A): Lener Leopoldo da Silva Coelho

 Cod. Proc.: 14736 Nr: 769-37.2011.811.0035

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nilson Müller, Joaquim Caitano de Araujo, Jesuita de 

Araújo e Silva Caitano

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Eduardo Tironi - 

OAB:46.256/PR, Fabiane Tagliari - OAB:64.033/PR, Fernanda Tagliari - 

OAB:50.097/MS, Mario Krieger Neto - OAB:42.335/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AMANDA CARINA UEHARA 

PAULA DE LARA - OAB:357020, Cinara Campos Carneiro - 

OAB:8.521, Dariel Elias de Souza - OAB:11.945-B, Deivison Vinicius 

Kunkel Lopes de Souza - OAB:14.690, Fábio Luis Nascimento dos 

Santos Mota - OAB:19.615, JULIANO MARTIM ROCHA - OAB:253.333, 

Luana de Almeida e Almeida Barros - OAB:7381, Luiz Carlos 

Cáceres - OAB:26.822-B, Marcelo Salvi - OAB:40989, MT JOÃO 

BATISTA FERREIRA - OAB:10962-B, Nelson Feitosa Junior - 

OAB:8.656, William José - OAB:

 DECISÃO.

Vistos etc.

DEFIRO o pedido de levantamento do valor incontroverso no montante de 

R$ 201.356,06 (duzentos e um mil, trezentos e cinquenta e seis reais e 

seis centavos) – fls. 639/649 depositado nos autos pela Executado Banco 

do Brasil, em favor da parte exequente.

 Em seguida, encaminhem-se os autos à contadoria judicial para que se 

manifeste acerca dos cálculos divergentes apresentados nos petitórios de 

fls. 640/649 e fls.690/704 e apresente valor atualizado do débito. Após, 

vistas às partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias.

Em seguida, conclusos.

PRECLUSA esta decisão, expeça-se o alvará em favor do exequente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Alto Garças/MT, 13 de julho de 2018.

 LENER LEOPOLDO DA SILVA COELHO

 Juiz de Direito

Comarca de Alto Taquari

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 807 Nr: 447-84.2004.811.0092

 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: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Irani Pedro Briancini, IVO NELSON BRIANCINI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Fraga Filho - 

OAB:6818/MT, MAURO PAULO GALERA MARI - OAB:3056/MT, 

Saionara Mari - OAB:5225MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aparecido Gonçalves - 

OAB:2022/MT

 Cód.: 807

Despacho

Indefiro o pedido de fl.160, uma vez que não consta nos autos nenhuma 

referência de penhora às matrículas nº 59 e 60, registradas no Cartório de 

Registro de Imóveis da Comarca de Alto Taquari/MT, e sim de uma área de 

terras pastais e lavradias, com área de 100,00 has, denominada de 

Fazenda São Carlos, no Município de Alto Taquari/MT, objeto da matrícula 

nº 130, R-48, registrada no Cartório de Registro de Imóveis de Alto 

Taquari/MT, o qual já foi encaminhado e recebido o ofício para o 

cancelamento da penhora conforme fl. 159.

Intime-se o terceiro interessado para, no prazo de 30 (trinta) dias, se 

manifestar no que entender de direito. Transcorrido o prazo sem 

manifestação, arquivem-se.

Alto Taquari/MT, 03 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 22893 Nr: 607-31.2012.811.0092

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: EVdS, AVdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FdCCdS
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Ramos Vilela - OAB:Mat. 

100184

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE ALTO TAQUARI - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

PRAZO: 30 DIAS

AUTOS N.º 607-31.2012.811.0092 Cód.Processo:22893

ESPÉCIE: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

PARTE AUTORA/CREDORA: E(...) V(...) da S(...) e Alessandra Vieira de 

Souza

PARTE RÉ/DEVEDORA: Francisco das Chagas Coelho da Silva

CITANDO: FRANCISCO DAS CHAGAS COELHO DA SILVA 

(Executados(as)), Cpf: 88502465104, Rg: SSP, Filiação: Irismar Coelho da 

Silva, data de nascimento: 06/01/1980, brasileiro(a), natural de São 

Domingos-MA, convivente, pedreiro, Endereço: Lugar Incerto e Não 

Sabido.

VALOR DA CAUSA: R$ 946,94

FINALIDADE: CITAÇÃO DA PARTE RÉ, acima qualificado(a), atualmente em 

lugar incerto e não sabido, para, no prazo de 03 (três) dias, contados da 

data da expiração do prazo deste edital (art. 231, IV, CPC/2015), efetuar o 

pagamento das parcelas anteriores ao início da execução e das que 

vencerem no seu curso, no valor de R$ 1.610,86 (Um mil e seiscentos e 

dez reais e oitenta e seis centavos), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo (art. 911, caput), sob pena de protesto do 

pronunciamento judicial, bem como, de prisão civil, pelo prazo de 1 (um) a 

3 (três) meses, nos moldes do (CPC/2015, art. 528, § 3º).

Resumo da Inicial: O executado não teria honrado o pagamento da pensão 

alimentícia da quantia estabelecida, tendo um valor atualizado na data 

8/8/2012 de R$1.610,86 (mil seiscentos e dez e oitenta e seis 

centavos).Como as tentativas para que o executado cumprisse seus 

deveres teriam sido infrutíferas, buscou a exequente a presente ação a 

fim de receber os valores em atraso.

Despacho/Decisão: Autos do Processo de Código nº. 22893Vistos.1. 

DEFIRO o pedido de fl. 42, CITE-SE a parte requerida, por edital, com prazo 

de 30 dias, nos termos do disposto nos artigos 256 e 257 do CPC/15. 2. 

Após, com ou sem manifestação da parte demandada, INTIME-SE a parte 

requerente para que se manifeste no prazo de 10 (dez) dias.3. 

CUMPRA-SE EXPEDINDO O NECESSÁRIO.Alto Taquari - MT, 17 de outubro 

de 2016.Pierro De Faria Mendes 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, Frantiesco Lopes 

Duarte, digitei.

ADVERTÊNCIA: Será nomeado curador especial em caso de revelia (art. 

257, IV, CPC/2015);

Alto Taquari - MT, 24 de janeiro de 2018.

Everton Donizetti Ferreira Cerantes

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 48916 Nr: 1597-12.2018.811.0092

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EVA BORGES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberto Prado de Carvalho - De Cujus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON ROBERTO CASTANHO - 

OAB:9234

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃO

I – A fim de possibilitar o pagamento das despesas necessárias para a 

conservação e o melhoramento dos bens do espólio, DEFIRO, com base 

no Art. 619, IV, do NCPC, o pedido formulado nas primeiras declarações 

para autorizar a inventariante a movimentar a conta bancária do falecido 

Alberto Prado de Carvalho, mediante prestação de contas. Expeça-se o 

respectivo Alvará.

II – Em seguida, expeça-se Termo de Ratificação das Primeiras 

Declarações, intimando-se a inventariante para assinatura, no prazo de 5 

(cinco) dias.

III – Intime-se ainda a inventariante para, no prazo de 10 (dez) dias, 

manifestar-se em face dos pedidos de habilitações formulados pelos 

irmãos do falecido e da preliminar de ilegitimidade ativa.

 Alto Taquari/MT, 6 de agosto de 2018.

Fabio Alves Cardoso

Juiz de Direito

Comarca de Apiacás

Comarca de Apiacás

Portaria

PORTARIA Nº 30/2018/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 ...

 RESOLVE:

 EXONERAR GEAN FELIPE FACIN, matrícula 36385, brasileiro, solteiro, 

Bacharel em Direito, portador do RG nº 2133369-6 SSP/MT e do CPF nº 

047.234.261-40, do cargo de Assessor de Gabinete II desta Comarca, a 

partir desta data.

 P.R. Cumpra-se, remetendo-se cópia ao Departamento de Recursos 

Humanos do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

 Apiacás, 06 de Agosto de 2018.

 Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Renan C. L. Pereira do Nascimento

 Cod. Proc.: 36980 Nr: 227-66.2011.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Celcimar Nedina, Aurisania Pinto 

Guedes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): ANTONIO CELCIMAR NEDINA, Filiação: 

Maria Nedina, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Despacho: Vistos em correição.Feito em ordem.Cumpra-se o 

despacho/decisão/sentença retro.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Mariana Homann 

Moraes da Luz, digitei.

Apiacás, 02 de agosto de 2018

Yuri Coimbra Muniz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 56209 Nr: 1174-76.2018.811.0084

 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: VGP, GM

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA MARIA HOISSA BENTO - 

OAB:21965/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº: 1174-76.2018.811.0084.

Código: 56209.

Vistos.

Compulsando os autos verifico que as partes não juntaram comprovante 

de residência. Diante disso, INTIMEM-SE as partes, para no prazo de 15 

(quinze) dias EMENDAR a exordial, trazendo aos autos os referidos 

documentos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Apiacás-MT, 02 de agosto de 2018.

Tibério de Lucena Batista

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 55050 Nr: 516-52.2018.811.0084

 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: BV(S

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ACTIM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Sezanowski - 

OAB:25.276 PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 516-52.2018.811.0084

Código: 55050.

Vistos.

Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco 

Volvo(Brasil) S/A em face de Antônio Carlos Tristão Itápolis ME, ambos 

devidamente qualificados.

Conforme se depreende dos autos a liminar fora deferida pelo juízo da 

comarca de Curitiba. No entanto, devido o bem se encontrar na comarca 

de Apiacás-MT, o requerente protocolou requerimento autônomo de busca 

e apreensão.

 Determinado o cumprimento á Ref. 04, no entanto, fora certificado pelo Sr. 

Oficial de justiça a impossibilidade de proceder com a apreender o bem à 

Ref. 12.

Instado a se manifestar, a parte requerente pleiteou pela baixa e 

arquivamento do presente requerimento, tendo em vista que o bem não se 

encontra mais nesta comarca.

 É o relato do necessário

Fundamento e decido

Trata-se de requerimento autônomo amparado pelo decreto 911/1965, o 

qual prevê a possibilidade da parte requer a busca e apreensão no juízo 

do local onde se encontra o bem, que assim dispõe:

 § 12. A parte interessada poderá requerer diretamente ao juízo da 

comarca onde foi localizado o veículo com vistas à sua apreensão, 

sempre que o bem estiver em comarca distinta daquela da tramitação da 

ação, bastando que em tal requerimento conste a cópia da petição inicial 

da ação e, quando for o caso, a cópia do despacho que concedeu a 

busca e apreensão do veículo.

 Pois bem, a parte requerente compareceu à Ref. 34 informando que o 

bem não se encontra mais nesta comarca, motivo pelo qual requer a baixa 

e arquivamento do requerimento.

Diante disso, tendo em vista a manifestação da requerente, DEFIRO o 

pedido e DETERMINO a secretaria da vara o arquivamento do presente 

feito, promovendo-se as baixas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 53307 Nr: 1580-34.2017.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roseli Krause Tardim

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO AUGUSTO DA SILVA - 

OAB:15993-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 REJEITO a preliminar de prescrição aventada pela parte ré.Inexistem 

outras preliminares ou questões processuais a serem decididas, razão 

porque declaro o feito saneado.1)Designo audiência de instrução e 

julgamento para o dia 08/11/2018, ás 16h40mim, devendo a Secretaria da 

Vara proceder as INTIMAÇÕES de ambos os litigantes e seus 

procuradores. CONSIGNE-SE na intimação da autora a necessidade de 

seu comparecimento, a fim de prestar depoimento pessoal, consignando 

as penas do § 1º do artigo 385 do CPC, para o caso de não 

comparecimento.2)Sem prejuízo de outros, FIXO como principal ponto 

controvertido o efetivo exercício de atividade laboral rural na forma exigida 

pela lei para obtenção do benefício.3)O rol de testemunhas deverá ser 

aportado aos autos no prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4º, do CPC), 

sob pena de preclusão, e deverá observar ao disposto nos artigos 357, 

§6º e 450, ambos do CPC.4)Deverá o (a) advogado (a) constituído (a) pela 

parte informar ou intimar cada testemunha por si arrolada, mediante 

comprovação nos autos, observadas as regras do art. 455 do 

CPC.5)Deixo de dispor acerca da distribuição do ônus da prova, porquanto 

o presente caso se encaixa na hipótese do caput e seus incisos do art. 

373 do CPC.6)INTIMEM-SE ambas as partes acerca da presente decisão 

inc lus ive ,  pa ra  os  f i ns  do  §  1 º  do  a r t .  357  do 

CPC.INTIMEM-SE.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Apiacás-MT, 03 de 

agosto de 2018.Tibério de Lucena BatistaJuiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 31546 Nr: 633-97.2005.811.0084

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rejane Aparecida Fogaça Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Godoy e Sisti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela Pendloski - 

OAB:3256/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Alvim da Fonseca 

- OAB:7010/MT

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE AUTORA, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que se manifeste nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 15(quinze0 dias, 

conforme determinação de fls. 236.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Tibério de Lucena Batista

 Cod. Proc.: 45179 Nr: 536-53.2012.811.0084

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidnei Rodrigo de Oliveira Gonçalves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DIONIR ADRIANO CONTREIRA - 

OAB:22337/O

 Nos termos de Legislação Processual vigente e Port. 15/2014, impulsiono 

os presentes autos para proceder a intimação DA PARTE requerida, POR 

INTERMÉDIO DE SEU PROCURADOR, para que apresente as alegações 

finais, por meio de memoriais, no prazo legal, conforme determinação de 

fls. 123.

Comarca de Araputanga

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 101347 Nr: 1988-32.2018.811.0038

 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: Cleisy Iara Correia Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lennon Souza e Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Airton de Almeida Marques - 

OAB:MT - 19732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora acerca da audiência de conciliação designada 

para a data de 18/09/2018 às 15h30min.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho
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 Cod. Proc.: 70602 Nr: 2347-50.2016.811.0038

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Nivaldo Figueiredo do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Junior - OAB:MT - 14.176-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca da certidão do senhor meirinho juntada no dia 3/8/2018, ref. 43.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 99566 Nr: 1242-67.2018.811.0038

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Soares & Limeira Ltda - ME, Elinaldo Silva 

Soares, Rosicler Cibele Limeira, Ronizer Cerize Limeira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:MT/ 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar nos autos 

acerca da certidão do senhor meirinho juntada nos autos no dia 3/8/2018, 

ref. 28.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 27354 Nr: 800-48.2011.811.0038

 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: Paulo Ferreira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco Financiamento S/A - Agencia 

0801

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graziele Penachioni Claudino - 

OAB:MT/ 16.305, Najla Milena Castro da Silva - OAB:13630/MT, 

Regina Célia Sabioni Lourimier - OAB:MT/ 9.087

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Evandro Cesar Alexandre 

dos Santos - OAB:13431-A/MT

 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento n. 31/2016-CGJ, INTIMO a 

parte requerida Banco Bradesco Financiamento S.A, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, efetuar o recolhimento das custas processuais, conforme 

calculo da contadoria judicial datado de 31/7/2018.

Fica a parte ciente de que, decorrido o prazo, sem que tenha comprovado 

nos autos o adimplemento das custas devidas, serão tomadas as 

providencias cabíveis, conforme disposto nos Provimentos nº. 

40/2014-CGJ e 88/2014-CGJ, uma vez que os valores descritos no 

referido calculo estão sujeitos a Protesto ou inscrição em Dívida Ativa.

OBS.: as Guias poderão ser emitidas gratuitamente pelo site do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br/emissão de guias online - custas 

e taxas finais ou remanescentes), encaminhando-as posteriormente para 

juntada nos autos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Renato José de Almeida Costa Filho

 Cod. Proc.: 18471 Nr: 1797-70.2007.811.0038

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LHGdS, VGdS, VGdS, VGdS, IGdS, MdCGdS, IGdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arles Dias Silva - OAB:MT 

15.764

 (...) .Isso posto, EXTINGO O PROCESSO/PEDIDOS, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO/NÃO RESOLVO O MÉRITO - art. 267, III e § 1º, do CPC/NCPC, art. 

485, III e § 1º.Condeno a(s) parte(s) 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.Deixo de 

condenar em relação aos honorários advocatícios de sucumbência em 

favor de fundo da Defensoria Pública, nos termos de precedentes do E. 

Tribunal de Justiça local, no sentido de que após a Emenda Constitucional 

n. 80 de 04 de junho de 2014, não são mais devidos honorários 

advocatícios à Defensoria Pública, uma vez que foi conferida a esta 

instituição as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público(...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Edna Ederli Coutinho

 Cod. Proc.: 78351 Nr: 3120-61.2017.811.0038

 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: Glaucia Cristina Duarte Coelho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geisieli Gonçalves Merino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciana Rita de Queiroz 

Mamedes - OAB:MT - 15.416, Ricardo Mamedes - OAB:MT - 4243

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alice Bernardete Parra 

Merino - OAB:MT - 12669, Rute de Laet e Soares - OAB:MT - 6119, 

Tatiane Aparecida Dias de Souza - OAB:MT0021724O

 Intimação das partes acerca de audiência de conciliação designada para 

13 de setembro de 2018, às 08h30min.

Comarca de Arenápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66254 Nr: 673-05.2018.811.0026

 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: JUAREZ FALCÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Damaceno, Agenor Evangelista dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-A/MT, HELTON 

GEORGE RAMOS - OAB:11237-B

 3. Ante o exposto, com fundamento nos artigos 561, 567 e 568 do Código 

de Processo Civil, DEFIRO o pedido liminar para determinar que se expeça 

MANDADO PROIBITÓRIO, a fim de impedir que os requeridos promovam 

turbação/esbulho na “ESTÂNCIA DONA NEIDE”, localizada à margem 

esquerda do Córrego “Zig-Zag”, MT 240, zona rural do município de Santo 

Afonso/MT, sob pena de responderem por crime de 

desobediência.ESTIPULO, ainda, multa diária de R$ 500,00 (quinhentos 

reais), em caso de descumprimento da presente decisão, nos termos do 

art. 497 e parte final do art. 567 do CPC.Há de se ressaltar também que a 

concessão do pedido liminar tem por objetivo obstar turbação/esbulho na 

posse do autor. Neste sentido, há de se ressaltar que esta medida, por 

ora, não autoriza a retirada de eventual construção, plantação e/ou 

qualquer outra benfeitoria presente na propriedade. 4. Sem prejuízo, 

cite-se a parte requerida para que apresente contestação no prazo de 15 

(quinze) dias. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 22577 Nr: 1095-24.2011.811.0026

 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: Anizia Caitana Guimarães

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudia Regina Oliveira Santos 
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Ferreira - OAB:10765/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Tendo em vista as atribuições a mim designadas, com fundamento nos 

artigos 482, inciso VI e § 7°, inciso I, 701, inciso XVIII, 1.031, 1.034 e 1.035, 

da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral de Justiça – 

CNGC, uma vez retornado os presentes autos dos Tribunais Superiores, 

INTIMA-SE o Autor, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo, no prazo legal, manifestar-se nos autos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51151 Nr: 259-75.2016.811.0026

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Herton de Aguiar Macedo, LUCILENE KAINSARES 

MACEDO, HERLON AGUIAR MACEDO, ERIKA AGUIAR MACEDO, THELMA 

DE AGUIAR MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alcedino Quirino Gomes, Washington Luiz de 

Souza Lopes, Ronismar Gomes dos Santos, OSMAR DE BRITO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rodrigo Schwab Mattozo - 

OAB:5849/MT, SOCRATES GIL SILVEIRA MELO - OAB:5557

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO CORREA BRAGA 

FILHO - OAB:16482, HELIO DOS SANTOS SILVA - OAB:14878

 Certifico que nesta data procedeu-se com o cadastramento do novel 

patrono da parte autora. Desta feita, impulsionam-se os presentes autos 

para intimá-lo da sentença de Ref.: 118.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 66254 Nr: 673-05.2018.811.0026

 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: JUAREZ FALCÃO DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco Damaceno, Agenor Evangelista dos 

Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE CARLOS PEREIRA - 

OAB:11810

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008, Celito Liliano Bernardi - OAB:7008-A/MT, HELTON 

GEORGE RAMOS - OAB:11237-B

 Certifico e dou fé para que operem os devidos e legais efeitos que, após 

feito carga do Mandado de citação para Central de Mandados, a Ilustre 

servidora responsável pela sobredita central o recusou em razão da falta 

de comprovante de recolhimento da guia de diligência do Sr. Meirinho 

juntada às fl. 70. Ato contínuo, verifica-se, ainda, que a guia trazida aos 

autos faz referência tão somente a uma Diligência, quando na verdade, 

deve contar duas, vista estarmos a tratar processo com litisconsórcio 

passivo.

Dito isto, INTIMA-SE o douto causídico atuante na defesa do autor para, no 

prazo 05 dias, trazer aos autos Comprovante de Pagamento da guia 

jungida a fl. 70, bem como para proceder a complementação da diligência 

recolhida.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 63822 Nr: 4498-88.2017.811.0026

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA RECHE ZANUTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCHÂNGELO RIGONATTO 

ZANUTTO - OAB:19129/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jose Arnaldo Jassen 

Nogueira - OAB:19081-A, Sérvio Túlio Barcelos - OAB:14258-A - MT

 Em cumprimento a decisão de fl. 111, INTIMA-SE as partes, na pessoa 

dos advogados, para que esclareçam, no prazo máximo de 5 (cinco) dias, 

se pretendem a designação da audiência de instrução, especificando 

objetivamente as provas que pretendam produzir, sob pena de 

indeferimento da produção probatória e julgamento imediato da lide.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 51126 Nr: 248-46.2016.811.0026

 AÇÃO: Medidas Protetivas de urgência (Lei Maria da Penha)->Medidas 

Cautelares->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Arenápolis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Carvalho Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): KARLLA MARIA LEAL, Cpf: 

93325592104, Rg: 000845544, Filiação: Neusita Maria das Graças e José 

Carlos Leal, data de nascimento: 29/11/1978, brasileiro(a), natural de 

Pimenta Bueno-RO, solteiro(a), autonoma, Telefone 65 8407 9410 e 

atualmente em local incerto e não sabido LUIZ CARVALHO RODRIGUES, 

Cpf: 65483367120, Rg: 0790781-8, Filiação: Maria de Lourdes Carvalho 

Rodrigues e Alcides Amorim Rodrigues, brasileiro(a), convivente, 

motorista, Telefone 65 9808 2785. atualmente em local incerto e não 

sabido

FINALIDADE: INTIMAÇÃO da parte acima qualificada, atualmente em lugar 

incerto e não sabido, dos termos da r. sentença proferida nos autos e a 

seguir transcrita. .

Sentença: Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido em apreço e, 

nos termos do art. 487, I do CPC, confirmo a decisão liminar proferida às 

fls. 13/14, mantendo as medidas protetivas em favor da vítima pelo prazo 

de 6 (seis) meses a partir do deferimento da medida, salvo se a 

requerente manifestar expressamente que não mais necessita das 

mesmas.Por derradeiro, não é demais anotar que, se o caso, diante de 

novas circunstâncias, a requerente poderá pleitear novamente a aplicação 

das medidas protetivas.Sendo o requerido pessoa pobre, isento-o do 

pagamento de eventuais custas processuais. Deixo de condenar o 

requerido ao pagamento de honorários advocatícios, haja vista que nestas 

ações a vítima tem capacidade postulatória, conforme previsto no art. 19 

da 11.340/2006, não necessitando, destarte, de advogado.Extraia-se 

cópia da presente sentença e aporte ao(s) feito(s) principal (is) 

eventualmente em trâmite.Não havendo requerimento, arquive-se o 

presente feito com as cautelas de estilo.P.R.I.Cumpra-se.Arenápolis/MT, 

15 de dezembro de 2017.Marina Carlos FrançaJuíza de Direito em 

Substituição Legal

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, DANILO DE ARAÚJO 

BALIEIRO, digitei.

Arenápolis, 03 de agosto de 2018

Marcello Andrade Santos Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 68943 Nr: 1966-10.2018.811.0026

 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: MARCIA RODRIGUES DE ARRUDA

 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:

 Tendo em vista a juntada de defesa pela Autarquia demandada, 

INTIMA-SE o autor, na pessoa de seu causídico constituído, para, 

querendo, no prazo legal, Impugnar à Contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 43464 Nr: 1668-91.2013.811.0026

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Perpétua Rodrigues Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Cruzeiro do Sul S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elias Bernardo Souza - 

OAB:3898-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Nos termos do artigo 5º, § 3º, do Provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte requente, para que efetue, no prazo de 5 

(cinco) dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 

2.450,10 (dois mil quatrocentos e cinquenta reais e dez centavos), a que 

foi condenado nos termos da r. sentença de folhas 40. Este Valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 1.225,05 (um mil duzentos e vinte e 

cinco reais e cinco centavos), para recolhimento da guia de custas e R$ 

1.225,05 (um mil duzentos e vinte e cinco reais e cinco centavos), para 

fins da guia de taxa. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – PRIMEIRA 

INSTANCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou Remanescentes), 

preencher os campos com o numero único do processo, o CPF do 

pagante. Clicar no item custas incluir o valor e clicar no item taxa e 

preencher o valor da taxa. O sistema vai gerar um Boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia (paga) no protocolo 

geral do Fórum da Capital aos cuidados da central de arrecadação e 

arquivamento.

Comarca de Aripuanâ

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 62771 Nr: 2447-49.2016.811.0088

 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: MECC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDAEDMG, VF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JESSICA VALERIA FERREIRO - 

OAB:12074/O

 SENTENÇA

RELATÓRIO

Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por 

MARIA ELIMAR CRUZ CABRAL em face do PREFEITO MUNICIPAL DE 

ARIPUANÃ/MT e do SECRETÁRIO MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA, 

objetivando a concessão de licença para a impetrante tratar de interesse 

particular.

Com a inicial juntou documentos.

Em decisão constante de Ref. 4, o Juízo recebeu a inicial e deferiu o 

pedido liminar.

Prestadas as informações pelo Município de Aripuanã e pelo Secretário 

Municipal de Educação e Cultura, estes pleitearam pela denegação da 

segurança.

O Ministério Público arguiu não haver interesse público em discussão, 

motivo pelo qual deixou de se manifestar.

Ato contínuo, o Município de Aripuanã informou que a impetrante foi 

exonerada, a pedido, em 1º/01/2017.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório, em sua essência.

FUNDAMENTAÇÃO

Cuida-se de Mandado de Segurança que pretende garantir o direito da 

impetrante à licença para tratar de interesses particulares.

 No curso da demanda, comprovou-se que a parte autora foi exonerada 

de seu cargo, a pedido.

Assim, correto afirmar que a demanda perdeu seu objeto. Ora, a 

impetrante objetivava a concessão da ordem a fim de se licenciar do cargo 

ocupado junto à Prefeitura de Aripuanã, por dois anos, para tratar de 

assuntos particulares. No curso do processo, porém, restou comprovado 

que houve sua exoneração, por seu pedido. Forçoso concluir, então, que 

não há falar-se em interesse apto a justificar o prosseguimento do feito.

 Ante o exposto, com esteio no art. 485, VI do CPC e art. 6º, §5º, da Lei 

12.016/2009, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem julgamento de mérito e, 

por consequência, DENEGO A ORDEM DE SEGURANÇA.

 CONDENO a parte impetrante ao pagamento das custas processuais. 

Descabida a condenação em honorários advocatícios, em razão do que 

dispõe o art. 25 da Lei 12.016/09.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Oportunamente, arquivem-se com as cautelas de estilo.

 Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65777 Nr: 979-16.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VANDERLEI DA SILVA CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TADEU AURIMAR MOCELIN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:14462-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para indicar bens à penhora no prazo de 05 

(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68498 Nr: 2957-28.2017.811.0088

 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: ALEXANDRINA PEREIRA REGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JABES FERREIRA CELESTINO 

BARBOZA - OAB:21.709/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando os depoimentos colhidos na presente audiência, 

dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do processo às 

partes para a apresentação das alegações finais, no forma e no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 73972 Nr: 804-85.2018.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TANIA ANDREIA NEVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819, GUSTAVO R. GÓES NICOLADELLI - OAB:17.980 - A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.ju.br, no prazo de 10 (dez) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 67542 Nr: 2307-78.2017.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUILERA AUTO PEÇAS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO MENDES DOS REIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JORGE AURELIO ZAMAR 

TAQUES - OAB:4700/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolhimento da diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no prazo de 10 (dez) dias no site www.tjmt.jus.br .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 59839 Nr: 479-81.2016.811.0088

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIO TORREMOCHA AGUILAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFRODIZIO JUNIOR TEIXEIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para recolher a diligência do Sr. Oficial de 

Justiça no site www.tjmt.jus.br, no prazo de 10 (dez) dias.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 70787 Nr: 4615-87.2017.811.0088

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: TADEU AURIMAR MOCELIN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALTAMIRO GIRARDI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA CRISTINA MEDEIROS - 

OAB:9831/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DAVID CLEMENTE RUDY - 

OAB:14787/MT

 Vistos etc.

Trata-se de Embargos à Execução opostos por Tadeu Aurimar Mocelin em 

face de Altamiro Girardi Junior objetivando a parte embargante a 

desconstituição do crédito executado pela parte embargada.

É o breve relato.

Preliminarmente, certifique a Secretaria quanto à tempestividade dos 

embargos em tela.

Após, sendo TEMPESTIVOS, intime-se a parte embargada/exequente para 

que se manifeste no prazo de quinze dias (art. 920, I, CPC).

Deixo de conceder efeito suspensivo aos embargos interpostos pois a 

parte embargante não garantiu a execução, ato indispensável e cumulativo 

aos demais requisitos também previstos no art. 919 do CPC.

 Nesse sentido, ensina Theotonio Negrão que “ainda que relevantes os 

fundamentos dos embargos, a falta de garantia ao juízo (penhora, 

depósito ou caução) impede a suspensão da execução”.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65533 Nr: 806-89.2017.811.0088

 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 APARECIDO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ WANDEL REI DE JESUS, KAERSON 

WANDEL REI DE JESUS, PEDRO WANDEL REI DE JESUS, LEANDRO 

WANDEL REI DE JESUS, ITAELSON WANDEL REI DE JESUS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RANMAR SANTYAGO ALVES 

AMORIM SANTOS - OAB:21910/O - MT

 (...) ACATO a preliminar arguida e determino o apensamento do processo 

nº 1095-22.2017.811.0088 – cód. 65919 a esta ação.Superada a 

preliminar, nos termos do art. 357, do CPC, DECLARO O FEITO 

SANEADO.Para tanto, defiro a produção de prova oral pelas partes. 

Defiro, também, o depoimento pessoal das partes. Defiro, ainda, a 

produção de prova documental, por meio dos documentos já apresentados 

pelas partes.Quanto ao pedido de prova pericial será analisado 

oportunamente, após a colheita da prova testemunhal. CONCEDO o prazo 

comum de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem o rol de 

testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Designo a audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de outubro de 2018, às 17 horas e 45 minutos. 

Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. Intimem-se as 

partes, por seus advogados, com as advertências legais. Deverão os 

advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, CPC, quanto à 

produção da prova testemunhal. Intimem-se. Diligências necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 65919 Nr: 1095-22.2017.811.0088

 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: JOSE LUIS PIRES, ANTÔNIO APARECIDO PIRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CALMON ALVES DO CARMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANA PAES PEREIRA - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WAINER WILLIANS DE 

FIGUEIREDO FORTES - OAB:14.614

 CONCEDO o prazo comum de 15 (quinze) dias para que as partes 

apresentem o rol de testemunhas (art. 357, §4º, CPC). Designo a audiência 

de instrução e julgamento para o dia 16 de outubro de 2018, às 16 horas e 

45 minutos. Justifico a data em razão da lotada pauta de audiências. 

Intimem-se as partes, por seus advogados, com as advertências legais. 

Deverão os advogados se atentarem ao teor do disposto no artigo 455, 

CPC, quanto à produção da prova testemunhal. Intimem-se. Diligências 

necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69835 Nr: 3899-60.2017.811.0088

 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: NATANAEL GABRIEL DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando os depoimentos colhidos na presente audiência, 

dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do processo às 

partes para a apresentação das alegações finais, no forma e no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 72153 Nr: 5552-97.2017.811.0088

 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: Ivone Canali Camera

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando os depoimentos colhidos na presente audiência, 

dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do processo às 

partes para a apresentação das alegações finais, no forma e no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69816 Nr: 3886-61.2017.811.0088

 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: Zulma Fernandes de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Maria Pagotto - 

OAB:0

 Vistos etc. Considerando os depoimentos colhidos na presente audiência, 

dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do processo às 

partes para a apresentação das alegações finais, no forma e no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69763 Nr: 3844-12.2017.811.0088

 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: EDNO MIRANDA DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando os depoimentos colhidos na presente audiência, 

dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do processo às 

partes para a apresentação das alegações finais, no forma e no prazo 
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legal. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68643 Nr: 3060-35.2017.811.0088

 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: Eunice de Souza Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando os depoimentos colhidos na presente audiência, 

dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do processo às 

partes para a apresentação das alegações finais, no forma e no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69765 Nr: 3846-79.2017.811.0088

 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: Vera Lucia Clemente

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando os depoimentos colhidos na presente audiência, 

dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do processo às 

partes para a apresentação das alegações finais, no forma e no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 69759 Nr: 3840-72.2017.811.0088

 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: Deuza Maria Costa de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando os depoimentos colhidos na presente audiência, 

dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do processo às 

partes para a apresentação das alegações finais, no forma e no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Daiane Marilyn Vaz

 Cod. Proc.: 68258 Nr: 2798-85.2017.811.0088

 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: Cidalina Favaleça da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUZINETE PAGEL - OAB:23645/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. Considerando os depoimentos colhidos na presente audiência, 

dou por encerrada a presente instrução. Dê-se vista do processo às 

partes para a apresentação das alegações finais, no forma e no prazo 

legal. Após, conclusos para sentença. Saem os presentes intimados. 

Cumpra-se.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 35993 Nr: 737-38.2009.811.0088

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L POIER - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JENZ PROCHNOW JÚNIOR - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): L POIER - ME, CNPJ: 0288692000184. 

atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 10/06/2009.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de L POIER - 

ME, na quantia abaixo especificada, referente ao débito de 

@NaturezaDivida, inscrito(s) na(s) seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida 

Ativa: 81/2009.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 13/01/2009

 - Valor Total: R$2.067,48 - Valor Atualizado: R$2.067,48 - Valor 

Honorários: R$0,00

Despacho/Decisão: Vistos.Cumpra-se integralmente a decisão de fl. 

30.Diligências necessárias.

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, CARLOS EDUARDO 

CASAGRANDE DE SOUZA, digitei.

Aripuanã, 02 de agosto de 2018

Analice Kohler de Almeida Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000103-10.2018.8.11.0088

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDILEIA ARAUJO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR PILEGI RODRIGUES OAB - MT7437/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE CLAUDIO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO ARIPUANÃ 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE ARIPUANÃ CERTIDÃO Nos termos da 

legislação vigente, intimo a parte autora para comparecer à audiência de 

conciliação designada para o dia 30/10/2018 às 13h30min, na sala de 

audiências de conciliação desde fórum.

Comarca de Brasnorte

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA N. 17/2018-DF

O Exmo. Dr. Victor Lima Pinto Coelho, Juiz Substituto e Diretor do Foro 

desta Comarca, no uso de suas atribuições legais e na forma da lei.

Considerando o assalto em andamento no Banco do Brasil, nas 

proximidades deste fórum.

Considerando o pedido das autoridades policiais, para que os munícipes 

evitem o transito na área, para evitar incidentes bem como para facilitar o 

transito dos carros de emergência.

Considerando que a mantença do expediente normal, expõe a risco os 

usuários dos serviços prestados nesta comarca, bem como os 
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servidores, terceirizados e credenciados que nela trabalham.

RESOLVE:

Art. 1º - SUSPENDER o expediente, bem como os prazos, desta Comarca, 

no período de 06 de agosto de 2018.

Art. 2º - PRORROGAR os prazos processuais que se iniciam ou se 

encerram no dia 06 de agosto de 2018, para o primeiro dia útil 

subsequente.

Art. 3º - NOTIFIQUEM-SE o representante do Ministério Público, OAB e 

Delegacia de Policia local.

Publique-se.Cumpra-se. Remetendo-secópia ao Presidente do e. Tribunal 

de Justiça e a Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso.

Brasnorte/MT, 06 de agosto de 2018

Victor Lima Pinto Coelho

Juiz de Direito e Diretor do Foro.

 

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 51950 Nr: 380-80.2013.811.0100

 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: CIRLENE ELIAS MELO E MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - OAB:MT 

/ 12.082, Aluirson da Silva Arantes Junior - OAB:17550, WAYNE 

ANDRADE COTRIM - OAB:12603/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE REQUERENTE, para que manifeste-se em 05 

(cinco) dias, acerca do Laudo Pericial juntado às fls. 83/86.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 58582 Nr: 54-18.2016.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Cristiano Alves da Silva, José Alves da 

Silva, Alex de Souza Silva, Gilmar Barbosa de Souza, WdCP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21.907/O, PAULO GUSTAVO FERNANDES MELO - OAB:18188/O, 

TIAGO JOSE LIPSCH - OAB:23383/O

 Vistos etc.[...], ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de José 

Cristiano Alves da Silva e de José Alves da Silva, aplico-lhes, 

INDIVIDUALMENTE, com fulcro no artigo 319, do Código de Processo 

Penal, mediante compromisso, as seguintes medidas cautelares: a) 

CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, 

solicitando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria do Juízo 

onde estiver residindo, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO 

SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, sem autorização 

prévia do Juízo, uma vez que a permanência é conveniente para a 

instrução criminal; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, 

NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias 

com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de 

tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em 

locais abertos ao público em geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no 

período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por 

motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo ef) 

NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito.Advirto os 

acusados que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a 

qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas 

[...].Intime-se a defesa por meio da publicação oficial e os acusados, por 

oficial de justiça, o qual deverá cientificar José Cristiano Alves da Silva e 

José Alves da Silva do teor desta decisão e certificar o eventual aceite 

daqueles acerca às condições ora impostas.Intime-se e cientifique-se o 

representante do Ministério Público do teor desta decisão.[...].Cumpra-se, 

expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão como o 

necessário (mandado/carta/carta precatória/ofício/notificação/termo de 

compromisso/alvará de soltura, se por outro motivo os investigados José 

Cristiano Alves da Silva e José Alves da Silva não estiverem presos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 17152 Nr: 1067-38.2005.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELVIRA COLAÇÕ DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:MT / 9.118-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LILIANE CAMPANELLI OHARA 

- PROCURADORA FEDERAL - OAB:1378646

 Certifico que, ante a devolução pela COREJ da requisição de pagamento 

n. 0000007.2018.8.06961 expedida nos autos, pelo motivo de que o valor 

requisitado ultrapassa o limite de 60 (sessenta) salários mínimos e a parte 

credora não renunciou ao valor excedente, consoante se verifica nos 

documentos extraídos do sistema e-PrecWeb e adiante anexados, 

impulsiono o feito a fim de promover a intimação da parte autora, na 

pessoa de seu advogado, para que manifeste-se no prazo de 05 (cinco) 

dias, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 16557 Nr: 477-61.2005.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Delegacia de Policia Judiciária Civil de Brasnorte - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LOURIVAL CANDIDO VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR ORTEGA - 

OAB:7086/A

 INTIMAÇÃO DO INDICIADO, na pessoa de seu advogado, do inteiro teor da 

sentença a seguir transcrita: "Vistos, Trata-se de inquérito policial para 

apurar a prática, em tese, da infração penal prevista no art. 309 da Lei nº 

9.503/97. Realizada audiência preliminar, o Ministério Público ofereceu 

proposta de transação penal, devidamente aceita pelo indiciado (f. 38). Foi 

feito bloqueio judicial do valor transacionado à f. 68. O Ministério Público 

requer a extinção da punibilidade em favor da parte transacionada e a 

transferência do valor para a conta da entidade beneficiada (f. 71). É o 

RELATÓRIO. DECIDO. Verifica-se que efetivada a proposta de transação 

penal pelo Ministério Público, esta foi aceita e cumprida pelo indiciado, 

mediante bloqueio judicial do valor. Ante o exposto, tendo em vista o 

cumprimento da obrigação imposta decorrente da transação penal, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE de Lourival Candido Vieira, nos 

termos do art. 84, parágrafo único, da Lei nº 9.099/95. Determino, COM 

URGÊNCIA: 1. EXPEÇA-SE alvará para transferência do valor de f. 70 para 

a conta corrente da entidade beneficiada à f. 38. 2. Após, PROCEDA-SE 

às comunicações e anotações necessárias e dê-se BAIXA no Cartório 

Distribuidor, para que não fique constando registros criminais em face de 

Lourival Candido Vieira, exceto para fins de requisição judicial. 3. CIÊNCIA 

ao Ministério Público. 4. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 65669 Nr: 1490-75.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/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.
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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, certifique a Secretaria deste Juízo a juntada ao feito das 

folhas de antecedentes criminais do acusado. Acaso positivo, façam os 

autos conclusos para prolação da sentença. Acaso negativo, 

promovam-se as juntadas daquelas ao feito e voltem-me os autos 

conclusos para prolação da sentença.

Às providências.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 64791 Nr: 961-56.2017.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PATRIK DE MORAES, ADONES DA ROCHA 

MOREIRA, WANDERSON MOREIRA GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUCAS MOREIRA MILHOMEM 

- OAB:21907/O

 Vistos etc.[...], ao tempo em que REVOGO a prisão preventiva de Adones 

da Rocha Moreira e de Patrick de Moraes, aplico-lhes, INDIVIDUALMENTE, 

com fulcro no artigo 319, do Código de Processo Penal, mediante 

c o m p r o m i s s o ,  a s  s e g u i n t e s  m e d i d a s  c a u t e l a r e s :  a ) 

CONFIRMAR/INFORMAR endereço, onde poderá ser encontrado, 

solicitando previamente ao Juízo eventual mudança;b) COMPARECER 

mensalmente, no período entre o 1º ao 5º dia útil, na Secretaria do Juízo 

onde estiver residindo, para informar e justificar suas atividades; c) NÃO 

SE AUSENTAR da Comarca onde estiver residindo, sem autorização 

prévia do Juízo, uma vez que a permanência é conveniente para a 

instrução criminal; d) NÃO INGERIR bebidas alcoólicas, NÃO FORNECER, 

NÃO TRAZER CONSIGO E NÃO FAZER USO de quaisquer substâncias 

com efeitos entorpecentes e, NÃO FREQUENTAR bares, boates, casas de 

tolerância (prostíbulos), locais de reputações duvidosas e festas em 

locais abertos ao público em geral;e) RECOLHER-SE em sua residência no 

período noturno, nos finais de semana e nos dias de folga, salvo por 

motivo previamente justificado e devidamente autorizado pelo Juízo ef) 

NÃO SE ENVOLVER em outro fato criminalmente ilícito.Advirto os 

acusados que as medidas cautelares ora aplicadas poderão ser, a 

qualquer momento, substituídas por prisão caso sejam descumpridas 

[...].Intime-se a defesa por meio da publicação oficial e os acusados 

pessoalmente, por oficial de justiça, o qual deverá cientificar Adones da 

Rocha Moreira e Patrick de Moraes do teor desta decisão e certificar o 

eventual aceite daqueles acerca às condições ora impostas.Intime-se e 

cientifique-se o representante do Ministério Público do teor desta decisão.

[...].Cumpra-se, expedindo o adequado e servindo a cópia desta decisão 

c o m o  o  n e c e s s á r i o  ( m a n d a d o / c a r t a / c a r t a 

precatória/ofício/notificação/termo de compromisso/alvará de soltura, se 

por outro motivo os investigados Adones da Rocha Moreira e Patrick de 

Moraes não estiverem presos).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 56329 Nr: 410-47.2015.811.0100

 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: VALDAIR BRAGA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - OAB:MT 

/ 12.082, WAYNE ANDRADE COTRIM - OAB:12603

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rui de Figueiredo Morais 

Segundo - OAB:0

 Posto isso, JULGO PROCEDENTE o pedido, nos termos do artigo 487, I do 

CPC para condenar o INSS a implantar o benefício de aposentadoria por 

idade à parte autora, com data de início do benefício fixada na data do 

requerimento administrativo (DIB: 05/05/2015), com renda mensal inicial 

correspondente no valor de um salário mínimo.O requerido DEVERÁ 

efetuar o pagamento das parcelas em atraso de forma integral, em um 

único pagamento, com correção monetária nos termos do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal e juros de mora de 1% ao mês a partir da 

citação para as parcelas vencidas até 29/06/2009, e com os acréscimos 

estipulados no art. 1º-F da Lei 9.494/97, com as modificações introduzidas 

pela Lei 11.960/2009, a partir de 30/06/2009 e Lei n. 12703/2012. 

Precedente: “(...) 4. As prestações em atraso devem ser pagas de uma só 

vez, monetariamente corrigidas de acordo com a Lei nº 6.899/81, pelos 

índices previstos no Manual de Cálculos da Justiça Federal, aprovado pelo 

Conselho da Justiça Federal, incidindo tal correção desde a data do 

vencimento de cada parcela em atraso (Súmulas nºs 148 do STJ e 19 do 

TRF - 1ª Região). 5. Juros de mora devidos em 1% (um por cento) ao mês 

a contar da citação até o advento da Lei 11.960/09, a partir de quando 

incidirão à razão de 0,5% (meio por cento) ao mês - ou outro índice de 

juros remuneratórios das cadernetas de poupança que eventualmente 

venha a ser estabelecido -, até a apuração definitiva dos cálculos de 

liquidação. 6. Honorários advocatícios fixados em 10% sobre as 

prestações vencidas (...) ” Condeno, ainda, o INSS ao pagamento de 

honorários advocatícios que ora arbitro em 10% sobre o valor das 

parcelas vencidas até a prolação da sentença (Súmula 111 do STJ), nos 

termos do artigo 85, § 3º, inciso I, do novo CPC, isentando-o do pagamento 

de custas processuais. Precedente: “(...)

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 53723 Nr: 595-22.2014.811.0100

 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: RAIMUNDO NONATO DUQUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): OI S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A

 CITEM-SE os executados para pagamento da dívida no valor de R$ 

26.706,17(vinte e seis mil, setecentos e seis reais e dezessete centavos) 

no prazo de 03 (três) dias.

No caso de não pagamento do débito no prazo supra, determino a penhora 

online VIA BACEN JUD e RENAJUD, já acrescido dos honorários 

advocatícios que arbitro à razão de 10% sob o valor da dívida.

Realizada a penhora INTIMEM-SE os executados para apresentação de 

embargos no prazo legal.

CUMPRA-SE servindo a presente decisão como o necessário 

(mandado/notificação/ofício/precatória/carta).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 22033 Nr: 1293-38.2008.811.0100

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: YOSOKICHI KURITA

 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: ANDREZZA ALVES MEDEIROS 

- OAB:1662135

 Vistos etc.

Defiro o pedido de fls. 153 e DETERMINO a expedição de alvará judicial de 

levantamento de valores.

Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 19035 Nr: 1150-20.2006.811.0100

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES, ELTON BARAGÃO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER RAJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920-MT, JOSÉ ESTEVES DE LACERDA FILHO - OAB:2492-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS TEIXEIRA BARBOSA 

FILHO - OAB:114.380/148.793, FREDERICO LUIZ GONÇALVES - 

OAB:8217-B
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 Vistos etc.

Arquivem-se os autos com medidas e cautelas de praxe, em especial em 

relação aos débitos pendentes – Taxas e Custas judiciais- providenciando 

sua inscrição em divida ativa, protesto etc.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24594 Nr: 830-28.2010.811.0100

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CARLOS VIANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSENILDO DA SILVA VIANA, BRASIL 

TELECON S.A/ OI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:13241-A, ELADIO MIRANDA LIMA - OAB:86235/RJ, MILENA 

RODRIGUES DA SILVA LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - 

OAB:12422

 Intimem-se as partes para tomem ciência do acordão retro e requeiram o 

que lhes for de direito, no prazo de 5(cinco) dias, sob pena de 

arquivamento do processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 21277 Nr: 565-94.2008.811.0100

 AÇÃO: Impugnação ao Valor da Causa->Incidentes->Outros 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA FERNANDES, DENIS BARBIERI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NASSER RAJAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DÉCIO ARANTES FERREIRA - 

OAB:5920-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIAS TEIXEIRA BARBOSA 

FILHO - OAB:114.380/148.793

 Vistos etc.

Arquivem-se os autos com medidas e cautelas de praxe, em especial em 

relação aos débitos pendentes – Taxas e Custas judiciais- providenciando 

sua inscrição em divida ativa, protesto etc.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 50338 Nr: 1270-87.2011.811.0100

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADIVAILTON BORGES MODESTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ADIVAILTON BORGES MODESTO, Cpf: 

93347510100, Rg: 1376251-6, Filiação: Sueli Borges Modesto, data de 

nascimento: 10/07/1981, brasileiro(a), natural de Pedra Preta-MT, 

solteiro(a), açogueiro, Telefone (66) 9972-3310. 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: Pelo exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Intimem-se.Ciência ao 

Ministério Público.Transitado em julgado, o que deverá ser certificado, 

arquivem-se estes autos, com as baixas e as cautelas de 

estilo.Cumpra-se, expedindo-se o adequado e servindo a cópia desta 

decisão como mandado/ofício/carta/carta precatória.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Rozangela de Almeida 

Araujo, digitei.

Brasnorte, 03 de agosto de 2018

Alan Jhones de Oliveira Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 54071 Nr: 877-60.2014.811.0100

 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: TERESINHA PAZDIORA DEMOLINER, ROSANGELA 

DANIELA PAZDIORA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AVIANÇA Ocean Air Linhas Aéreas S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TADEU PAZDIORA JÚNIOR - 

OAB:87.790-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910

 Expeça-se alvará conforme petição fl.204, posteriormente arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de costumes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 24673 Nr: 909-07.2010.811.0100

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SAMUEL ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MILENA RODRIGUES DA SILVA 

LANZARINI - OAB:15446, SAMUEL ALVES - OAB:12422-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Expeça-se o RPV conforme as decisões anteriores.

Comarca de Campinápolis

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 23799 Nr: 1357-18.2008.811.0110

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO FINASA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RONIS CLEITON RODRIGUES DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CRISTIANE BELINATI GARCIA 

LOPES - OAB:11877-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo: 1357-18.2008.811.0110 Código: 23799

Vistos.

Sentença-> Extinção sem resolução de mérito->Desistência

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com pedido de liminar, proposta 

pelo BANCO FINASA S/A, em face de RONIS CLEITON RODRIGUES DE 

LIMA.

A parte autora pugnou pela desistência da ação (fl.163).

Os autos vieram conclusos.

É o breve relato. Decido.

Pois bem, infere-se que dos autos que a parte requerente manifestou pela 

desistência do processo (fl.163).

Ressalto que no presente caso não há necessidade para intimação da 

parte contrária manifestar quanto à desistência da ação, haja vista que 

não houve citação.

DISPOSITIVO

Assim, nos termos dos arts. 200, parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos 

do Código de Processo Civil, HOMOLOGO a desistência da ação e declaro 

EXTINTO O PROCESSO sem resolução de mérito.

Condeno a autora ao pagamento das custas processuais, nos termos do 

art. 90 do CPC.

Transitada em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

Campinápolis – MT, 17 de julho de 2018.

Ítalo Osvaldo Alves da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Cláudia
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Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 25/2018/DF

A EXCELENTÍSSIMA DOUTORA THATIANA DOS SANTOS, JUÍZA DE 

DIREITO E DIRETORA DO FORO DA COMARCA DE CLÁUDIA, ESTADO DE 

MATO GROSSO, NO USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS E,

CONSIDERANDO o feriado Municipal do dia 15 de agosto de 2018, em 

comemoração ao dia da Padroeira Nossa Senhora da Glória;

RESOLVE:

I - Suspender o expediente no âmbito do Poder Judiciário desta Comarca e 

nas Serventias Extrajudiciais desta comarca, no dia 15 de agosto de 2018 

(quarta-feira).

II - Prorrogar os prazos processuais que vencem nessa data para o 

primeiro dia útil subseqüente.

P. R. Cumpra-se. Remetendo-se cópia desta a Egrégia Corregedoria Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, ao Núcleo da Polícia Militar, às 

Delegacias de Polícia Civil, ao Ministério Público e a OAB.

Cláudia, 02 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

JUÍZA DE DIREITO E DIRETORA DO FORO

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 100222 Nr: 3414-21.2017.811.0101

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JANDERSON CENA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA 

- OAB:6739-A/MT

 Vistos.

 1. Para o cumprimento do ato deprecado designo o dia 14 de agosto de 

2018, às 14:45 horas.

2. Intimem-se/Requisite-se.

3. Comunique-se ao Juízo Deprecante sobre a presente decisão.

4. Ciência ao Ministério Público, advogado constituído e se necessário 

Defensoria Pública.

5. Diligências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 91125 Nr: 1186-10.2016.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COPANSKI AGRICOLA LTDA-ME, ESTEVÃO 

COPANSKI NETO, JOSÉ COPANSKI JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO MORELI - 

OAB:13052/PR

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ/MT, 

impulsiono estes autos a fim de abrir vista ao exequente para 

manifestar-se acerca da exceção de pré-executividade retro, no prazo de 

15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 94941 Nr: 765-83.2017.811.0101

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GILBERTO ALOISIO VERGUTZ, ROSELI FATIMA DA 

SILVA VERGUTZ, JAIR PAULO VERGUTZ, NELIRDES VALDAMERI 

VERGUTZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGROAPOIO COMERCIO DE INSUMOS 

AGRICOLA LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VLADIMIR MARCIO YULE 

TORRES - OAB:13251

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA ANDRÉA CALEGARO - 

OAB:17769/B, Jonathan Portela - OAB:OAB/MT 16.726

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte embargada para, no prazo 

de 15 (quinze) dias, apresentar contrarrazões ao Recurso Adesivo 

interposto pela parte embargante.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 97137 Nr: 1854-44.2017.811.0101

 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: FRANCISCO GABRIEL DALLABRIDA GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO CARLOS DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE PIETRO BIASI - 

OAB:20488/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CECÍLIA NOBRE TORRES - 

OAB:17453/O, DAYANE CASTRO BOTELHO DE CARVALHO - 

OAB:19437/O, PLINIO FRANCISCO BERGAMASCHI JUNIOR - OAB:8384

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 101962 Nr: 882-40.2018.811.0101

 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: TOKIO MARINE SEGURADORA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): REDE CEMAT - CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSE S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISADORA SAVAZZI RIZZI - 

OAB:PR 75878, LUIS EDUARDO PEREIRA SANCHES - OAB:22233/A, RUI 

FERRAZ PACIORNIK - OAB:PR 34.933, TRAJANO BASTOS DE OLIVEIRA 

NETO FRIEDRICH - OAB:PR 35.463

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO C. ALEXANDRE DOS 

SANTOS - OAB:13.431-B MT

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 98462 Nr: 2535-14.2017.811.0101

 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: SALVADOR VARGAS DE MACEDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ GONÇALVES DUARTE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: OTILIO RIBEIRO NETO - 

OAB:13332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THIAGO SILVA MENDES - 

OAB:14934

 Nos termos da legislação vigente e do Provimento n.º 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte autora para, querendo, 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 53893 Nr: 476-63.2011.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARILENE SOKOLOVSKI NICARETTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 476-63.2011- Id. (53893).

Ação Execução de Título Extrajudicial

 Vistos.

1. Intime-se a exequente para atualizar o valor do débito, no prazo de 05 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 517 de 665



(cinco) dias.

2. Após, conclusos para análise do pedido de fls.84/85.

3. Anote-se no sistema Apolo o atual endereço do executado (fl.81).

4. Diligências necessárias.

Cláudia, 6 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 54687 Nr: 147-17.2012.811.0101

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: WIDAL & MARCHIORETTO LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COMÉRCIO DE COMBUSTÍVEIS JARACATIÁ 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉYA MONTI OSÓRIO 

BUSTAMANTE - OAB:12605/MT, SAMUEL DE CAMPOS WIDAL FILHO - 

OAB:7197-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 147-17.2012 - Id. (54687).

Ação Execução de Título Extrajudicial

 Vistos.

1. Acerca do pedido de desconsideração da personalidade jurídica, 

intime-se a exequente para dar cumprimento ao disposto no artigo 134 e 

seguintes do CPC.

2. Intime-se.

3. Anote-se no sistema Apolo o nome dos novos causídicos (fl.103).

Cláudia, 6 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thatiana dos Santos

 Cod. Proc.: 50025 Nr: 981-59.2008.811.0101

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ARY GARCIA FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO GENI CONTATO - 

OAB:9351/MT

 Autosnº 981-59.2008 Id. (50025).

Cumprimento de Sentença

 Vistos.

1. Intime-se o exequente para informar se pretende adjudicar o veículo 

penhorado ou sua alienação no prazo de 15 (quinze) dias.

2. Diligências necessárias.

 Cláudia, 6 de agosto de 2018.

THATIANA DOS SANTOS

Juíza de Direito

Comarca de Colniza

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 65989 Nr: 1322-63.2014.811.0105

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA DA COSTA TEODORO LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ORLANDO MARTENS - OAB:5782

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, com fulcro no art. 485, inciso IV, do CPC, EXTINGO a 

presente execução, eis que a parte atua sem capacidade postulatória no 

feito.CONDENO a parte exequente ao pagamento de custas 

processuais.Descabe condenação ao pagamento de honorários de 

sucumbência, uma vez que a executada apresentou sua defesa por meio 

de embargos, os quais tramitam em autos próprios.REMETA-SE cópia 

deste processo e dos apensos ao tribunal de ética da OAB-MT e à 

Delegacia da Policial Federal para que, acaso se entenda que é a hipótese, 

apure-se eventual infração funcional ou crime contra o patrimônio da 

União.Após o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE estes 

autos, com as baixas e anotações de praxe.P. I. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66553 Nr: 1781-65.2014.811.0105

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IEDA DA COSTA TEODORO LUCIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Federal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ORLANDO MARTENS - 

OAB:5782-B/MT

 Por todo o exposto, diante da perda superveniente do interesse 

processual, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC, JULGO EXTINTA a 

presente ação, sem resolver o mérito.CONDENO a embargada ao 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios de 

sucumbência, os quais FIXO no patamar mínimo.REMETA-SE cópia deste 

processo e dos apensos ao tribunal de ética da OAB-MT e à Delegacia da 

Policial Federal para que, acaso se entenda que é a hipótese, apure-se 

eventual infração funcional ou crime contra o patrimônio da União.Após o 

trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE estes autos, com as 

baixas e anotações de praxe.P. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 66212 Nr: 1523-55.2014.811.0105

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA DA COSTA TEODORO LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de extinção da presente execução, 

eis que não se trata de hipótese de litispendência.Uma vez preclusa a 

oportunidade de recorrer da presente decisão, CERTIFIQUE-SE e 

INTIME-SE a parte exequente para impulsionar o feito no prazo de cinco 

dias, sob pena de extinção.REMETA-SE cópia deste processo e dos 

apensos ao tribunal de ética da OAB-MT e à Delegacia da Policial Federal 

para que, acaso se entenda que é a hipótese, apure-se eventual infração 

funcional ou crime contra o patrimônio da União.INTIMEM-SE as partes e o 

advogado desconstituído pela exequente.CUMPRA-SE expedindo o 

necessário.ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 31415 Nr: 1887-08.2006.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IEDA DA COSTA TEODORO LUCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Cuida-se de ação previdenciária promovida por IEDA DA COSTA 

TEODORO LUCIO contra INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL.

O pedido deduzido pela parte autora às fls. 131/132, por meio do 

advogado Orlando Martens, foi analisado nos autos de Cód. 66212, 

momento em que o Juízo concluiu que não o caso de reconhecer a 

litispendência.

Ademais, as ações de Cód. 65989 e 66553 foram extintas sem julgamento 

de mérito, uma vez que padeciam de vícios de cunho processual.

Assim sendo, REMETA-SE cópia deste processo e dos apensos ao 

tribunal de ética da OAB-MT e à Delegacia da Policial Federal para que, 

acaso se entenda que é a hipótese, apure-se eventual infração funcional 
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ou crime contra o patrimônio da União.

Por derradeiro, considerando a existência de pedido de execução à 

sentença/acórdão proferidos nestes autos, ARQUIVE-SE o presente, com 

as baixas e anotações de praxe.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40016 Nr: 1458-02.2010.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edilson Xavier dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS ROBERTO FERREIRA 

MARTINS - OAB:11706/MT

 Oportunamente, após o trânsito em julgado desta sentença ser 

devidamente certificado, DETERMINO que sejam tomadas as seguintes 

providências: a) LANCE-SE o nome do condenado no rol dos culpados; b) 

OFICIE-SE ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando a 

condenação do denunciado, com a sua devida identificação, 

acompanhada de fotocópia da presente decisão, para cumprimento do 

disposto no art. 71, § 2º, do Código Eleitoral c.c. art. 15, inciso III, da 

Constituição Federal; c) COMUNIQUE-SE ao INI, ao INFOSEG e ao Cartório 

Distribuidor, cumprindo-se as demais determinações constantes da Seção 

13, do Capítulo VII, da CNGC; d) EXPEÇA-SE guia de recolhimento para fins 

de execução penal; e) INTIME-SE o réu para, no prazo de 10 (dez) dias, 

efetuar o pagamento da multa, observando-se o artigo 1.598 da CNGC. 

Após o cumprimento de todas as determinações constantes na presente 

sentença, remetam-se os autos ao ARQUIVO com as baixas e anotações 

de praxe. P. I. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62975 Nr: 371-06.2013.811.0105

 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: Solita Becker Correia

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim de Tal, Luiz Carlos Guaitolini, Alex de 

Tal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBSON MEDEIROS - 

OAB:6395-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos etc.

Analisando-se os autos é possível verificar que até o presente momento o 

réu LUIZ CARLOS GUAITOLINI não foi citado dos termos da ação.

Outrossim, descabe a citação por hora certa do referido réu, porque 

ausentes os requisitos do art. 252, caput, do CPC, razão pela qual 

INDEFIRO o pedido de fls. 77.

Dessa forma, INTIME-SE a parte autora para que no prazo de CINCO DIAS 

apresente o endereço atualizado do requerido LUIZ CARLOS GUAITOLINI, 

bem como esclareça se o petitório de fls. 84/85 versa sobre pedido de 

sucessão de partes.

INDEFIRO o pedido de “bloqueio de qualquer tipo de regularização da 

área”, eis que a parte autora não trouxe aos autos título aquisitivo da 

propriedade, tampouco justificou sua pertinência.

Por derradeiro, OFICIE-SE ao órgão ambiental em razão da notícia de 

extração ilegal de madeira da área objeto da lide.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 40944 Nr: 520-70.2011.811.0105

 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: Joaõ Batista da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e 

julgo PROCEDENTE a ação para:a) DECLARAR o direito de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte autora b) DETERMINAR que o réu 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS implante o benefício mencionado 

em favor da parte autora, tendo como data de início o dia da citação;d) 

CONDENAR Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento das 

parcelas devidas e vencidas, corrigidas monetariamente – Lei n. 6.899/81 

-, a partir do vencimento de cada, com base no IPCA-E (STF, ADIs 4357 e 

4425 ), e juros em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (súmula 

204 do STJ).e) CONDENAR a ré ao PAGAMENTO dos honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 

da Súmula do STJ, em razão do lapso temporal de duração deste 

processo, atuação das partes e grau de dificuldade do feito.Descabe 

condenação ao pagamento de custas. Prescinde reexame necessário 

(artigo 496, §3º, I, do CPC).Transitada em julgado a sentença, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.P. I. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62381 Nr: 1451-39.2012.811.0105

 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: Maria Lopes Cardoso da Costa

 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, resolvo o mérito, com fulcro no artigo 487, I, do CPC, e 

julgo PROCEDENTE a ação para:a) DECLARAR o direito de aposentadoria 

por idade rural em favor da parte autora b) DETERMINAR que o Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS implante o benefício mencionado em 

favor da parte autora, tendo como data de início o dia da citação;d) 

CONDENAR Instituto Nacional do Seguro Social – INSS ao pagamento das 

parcelas devidas e vencidas, corrigidas monetariamente – Lei n. 6.899/81 

-, a partir do vencimento de cada, com base no IPCA-E (STF, ADIs 4357 e 

4425 ), e juros em 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação (súmula 

204 do STJ).e) CONDENAR a ré ao PAGAMENTO dos honorários 

advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor das parcelas 

vencidas até a prolação desta sentença, nos termos do Enunciado n. 111 

da Súmula do STJ, em razão do lapso temporal de duração deste 

processo, atuação das partes e grau de dificuldade do feito.Descabe 

condenação ao pagamento de custas. Prescinde reexame necessário 

(artigo 496, §3º, I, do CPC).Transitada em julgado a sentença, 

CERTIFIQUE-SE e ARQUIVE-SE com as baixas e anotações de estilo.P. I. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 34592 Nr: 794-39.2008.811.0105

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Miguel Chefre

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Afonso Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ieda Maria de Almeida Grabner 

- OAB:11455-B/MT, Sidnei Dal Moro - OAB:8607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

INTIME-SE a parte autora para impulsionar o feito no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 41401 Nr: 877-50.2011.811.0105

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG, SBdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Vistos.

Trata-se de Ação de Interdição em que figuram como partes as em 

epígrafe.

A fls. 37 a parte autora requereu a desistência da presente ação, 

pugnando pela extinção do feito.

Vieram os autos conclusos para deliberações.

Era o que cabia a relatar.

A desistência da ação é um ato unilateral do autor, o qual abdica de forma 

expressa de sua posição processual. Em regra, não depende do 

consentimento do réu para que seja homologada.

A exceção se encontra no art. 485, § 4º, do CPC, segundo o qual, 

oferecida a contestação, o autor não poderá, sem o consentimento do réu, 

desistir da ação.

Perlustrando os autos verifica-se que o réu sequer foi citado para integrar 

o polo passivo, razão pela qual é prescindível o seu consentimento para 

fins de homologação da desistência.

Nesta senda, não há óbice legal para a homologação da desistência da 

ação nos moldes pleiteados pelo autor.

Ante o exposto, com fulcro no art. 485, VIII, do CPC, HOMOLOGO A 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO, extinguindo-a sem resolver o mérito.

Descabe condenação ao pagamento das custas e honorários 

advocatícios de sucumbência.

 Transitada em julgado, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os presentes 

autos com as cautelas e baixas de praxe.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 29477 Nr: 365-72.2008.811.0105

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Uochiton Mariano Tavares, Genair Francisca 

Flor

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS ARNOLD - 

OAB:7682-B/MT, Pedro Paixão dos Santos - OAB:1928/RO

 Vistos.

Em sede de resposta à acusação o réu não arguiupreliminares ou 

apresentou documentos, tendo apenasarrolado testemunhas para serem 

inquiridas no curso da instrução processual.

Outrossim, perlustrando os autos VERIFICO que ausentes as hipóteses do 

art. 397 do CPP, as quais se referem à absolvição sumária.

Sendo assim, DEIXO de absolver o réu sumariamente e DESIGNO para o 

dia 16 de outubro de 2018, às 15h00min, a audiência de instrução e 

julgamento, ocasião em que se tomarão as declarações do ofendido, a 

inquirição das testemunhas arroladas pelas partes, e, por último, 

interrogar-se-á o réu.

INTIME-SE. CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63685 Nr: 1092-55.2013.811.0105

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lídio Alves dos Santos - 

OAB:20853/A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.,

BANCO HONDA S/A propôs AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO contra 

MARIA APARECIDA DA SILVAem razão da inadimplência decorrente de 

obrigação firmada em contrato garantido por alienação fiduciária.

Busca e apreensão do bem deferida liminarmenteàs fls. 31/31v.

O bem foi apreendido e depositado conforme auto de fls.41.

Citada pessoalmente, a parte requerida deixou transcorrer in albis o prazo 

para apresentar defesa, o que foi certificado pela Serventia (fls. 52).

Às fls. 47a parte requerente pugnou pelo julgamento antecipado do 

pedido.

É o relatório.

 Fundamento e DECIDO.

De proêmio, indefiro pedido de citação às fls. 63.

Haja vista que a parte requerida foi citada pessoalmente e não apresentou 

contestação, obedecendo ao comando legal do art. 344 do CPC, DECRETO 

a sua revelia, razão por que se presumem verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pela requerente.

Na forma do art. 355, inciso II, do CPC, julgo antecipadamente o pedido, 

proferindo sentença com resolução de mérito, eis que a parte requerida é 

revel e se verifica nos autos o efeito do art. 344 do mesmo códice.

Sem maiores delongas, diante da presunção de que os fatos alegados na 

peça isagógica são verdadeirose e a farta prova documental dos autos, é 

de rigor a procedência dos pedidos formulados pela instituição financeira 

requerente.

ANTE O EXPOSTO, com fundamento no artigo 66-B da Lei n. º 4.728/65 e 

no 2° e seus parágrafos do Decreto-lei n. º 911/69, JULGO PROCEDENTE 

o pedido, declarando rescindido o contrato e consolidando nas mãos da 

instituição financeira requerente o domínio e a posse plenos e exclusivos 

do bem descrito na inicial, cuja apreensão liminar torno definitiva.

PROCEDA-SE com as baixas das restrições do veículo por meio do 

sistema RENAJUD.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como nos honorários advocatícios, os quais FIXO no 

mínimo legal.

Com o trânsito em julgado, CERTIFIQUE-SEe ARQUIVE-SE, procedendo às 

anotações e baixas de estilo.

P. R. I. CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 62526 Nr: 1600-35.2012.811.0105

 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: Antonieta Antônia 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:

 PROCESSO Nº: 1600-35.2012.811.0105

CÓDIGO: 62526

Vistos em correição.

Intime-se o instituto requerido para que se manifeste sobre o documento 

de fl.91.

Sem prejuízo do retro mencionado, intime-se as partes para que 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando sua 

pertinência, sob pena de indeferimento.

Às providencias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Colniza, 22 de Junho de 2017.

 RICARDO FRAZON MENEGUCCI

 Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 63550 Nr: 957-43.2013.811.0105

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GSO, SAdS, LAdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MTDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano José da Silva - 

OAB:15745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Impulsiono os autos para intimar a parte requerida acerca da sentença de 

fls. 58/59, tendo em vista que o DJE n. 10293 foi publicado apenas com 

intimação para a parte autora.
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Frazon Menegucci

 Cod. Proc.: 64791 Nr: 235-72.2014.811.0105

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LRdLP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandro da Cruz Polveiro - 

OAB:16487-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ieda Maria de Almeida 

Grabner - OAB:11455-B/MT

 Ante o exposto, com espeque no art. 485, III, do CPC, julgo EXTINTO o 

processo, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO.De consequência, com fulcro no 

art. 485, § 2º, do CPC, condeno a parte autora às custas e despesas 

processuais, cuja cobrança ficará suspensa por ser a mesma beneficiária 

da justiça gratuita, nos termos do artigo 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.: 33503 Nr: 1824-46.2007.811.0105

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcos da Costa Bourguignon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alesandro da Cruz Polveiro - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, condenando a 

Requerida a pagar ao autor MARCOS DA COSTA BOURGUIGNON o 

benefício previdenciário de PENSÃO POR MORTE, nos termos da 

legislação invocada, em razão do óbito de sua cônjuge, extinguindo o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC. 

Sobre as prestações em atraso incidirão correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, na forma prevista na Lei 6.899/81 e Súmula 

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, inciso I, da Lei Estadual 

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 60 (sessenta) 

salários mínimos, deixo de determinar a remessa de ofício para reexame 

necessário, nos termos do art. 475, § 2º, do CPC.Após o trânsito em 

julgado, arquivem-se com as baixas necessárias.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010139-14.2013.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO SILVA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

8010139-14.2013.8.11.0105. REQUERENTE: RENATO SILVA ALVES 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. PROCEDA-SE a Serventia com a alteração da classe 

processual, eis que o feito passa a tramitar como cumprimento de 

sentença. Outrossim, INTIME-SE a parte executada para pagar o débito no 

prazo de 15 (quinze) dias, advertindo-lhe que para o caso de não 

adimplemento voluntário, o débito será acrescido de multa fixada no 

patamar de dez por cento (art. 523, § 1º, do CPC). Deixo de arbitrar 

honorários advocatícios de sucumbência em respeito ao art. 54 da Lei n. 

9.099/95. Determino que no mandado de citação constem, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a ser cumprida pelo oficial de justiça tão 

logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se 

auto, com intimação do executado. A penhora recairá sobre os bens 

indicados pela parte exequente, salvo se outros forem indicados pela 

parte executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente. Uma vez efetuada a penhora, REMETA-SE os autos para o 

conciliador para que realize a audiência a que se refere o art. 53, § 1º, da 

Lei n. 9.099/95. Acaso as partes não se conciliem, a parte executada 

poderá oferecer embargos, escritos ou verbalmente (os quais serão 

reduzidos a termo), NA PRÓPRIA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, venham os autos 

conclusos para extinção, nos moldes do art. 53, § 4º, da Lei n. 9.099/95. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 24 de julho de 

2018. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010096-09.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRONEI CEZAR DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

INAITA GOMES RIBEIRO SOARES CARVALHO OAB - MT7928/O 

(ADVOGADO)

MARCOS ARNOLD OAB - MT7682/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO OAB - SP0221386A (ADVOGADO)

ADRIANO JOSE DA SILVA OAB - MT0015745S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

8010096-09.2015.8.11.0105. REQUERENTE: PEDRONEI CEZAR DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER Vistos etc. PROCEDA-SE com a 

atualização da classe processual, haja vista que o feito passa a tramitar 

em fase de cumprimento de sentença. INTIME-SE a parte executada para 

no prazo de quinze dias impugnar o pedido de cumprimento de sentença. 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. ÁS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 24 de 

julho de 2018. (assinada digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010061-49.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZEU DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO FERREIRA MARTINS OAB - MT0011706S-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IEDA MARIA DE ALMEIDA OAB - MT0011455A (ADVOGADO)

SERGIO CARNEIRO ROSI OAB - MG0071639A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA DESPACHO Processo: 

8010061-49.2015.8.11.0105. REQUERENTE: ELIZEU DOS SANTOS 

REQUERIDO: AVISTA S/A ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO 

Vistos etc. PROCEDA-SE com a atualização da classe processual, haja 

vista que o feito passa a tramitar em fase de cumprimento de sentença. No 

mais, INTIME-SE a parte executada, na pessoa de seu advogado, para que 

indique bens à penhora. Escoado o prazo legal, com ou sem manifestação 

da parte executada, INTIME-SE o exequente para que se manifeste no 

prazo de cinco dias, sob pena de extinção. CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. ÁS PROVIDÊNCIAS. Colniza, 24 de julho de 2018. (assinada 
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digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-19.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

DARCI COUTINHO (REQUERIDO)

MIRIAN DA SILVA PAULA COUTINHO (REQUERIDO)

ANIZIO SERJO DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO OAB - SP0228516A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

8010160-19.2015.8.11.0105. REQUERENTE: JOSE FERREIRA ROCHA 

REQUERIDO: ANIZIO SERJO DE PAULA, MIRIAN DA SILVA PAULA 

COUTINHO, DARCI COUTINHO, MARIA MOREIRA DA SILVA Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por JOSE 

FERREIRA ROCHA em face de ANIZIO SERJO DE PAULA e OUTROS. O 

requerido, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência 

de conciliação realizada (Id nº 8900246), de modo que foi decretada sua 

revelia (Id nº 9646043). O autor se manifestou no sentido de não ter mais 

provas a produzir (Id nº 9693334). Desse modo, o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, bem como a revelia da promovida. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Decido. Como já 

mencionado, foi declarada a revelia dos requeridos. Em se tratando de 

causa que versa sobre direitos disponíveis, os efeitos da revelia 

chancelam a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial. Compulsando os autos, narrou o autor que no mês de novembro de 

2015, os requeridos deixaram o imóvel esbulhado, de modo que o autor 

retomou posse do referido imóvel, bem como estabeleceu ali sua 

residência (Id nº 8900196). Desse modo, o interesse processual, 

verificado na data da propositura da ação, deixou de existir. Dispõe o art. 

493 do CPC: “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato 

constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do 

mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Assim, a tutela 

jurisdicional, nos termos em que foi proposta, mostra-se desnecessária, 

pelo que se impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse 

processual Com efeito, uma das condições da ação é o interesse 

processual, consistente na necessidade de se obter o provimento 

jurisdicional invocado e, mais, na utilidade desse provimento. No presente 

caso, essa condição da ação estaria presente se a ordem judicial 

postulada ainda fosse útil e necessária. Não há, portanto, razão plausível 

para que se dê prosseguimento ao feito, já que inexiste qualquer 

resistência e, por conseguinte lide, e tampouco outra questão a ser 

decidida. Assim, uma decisão de mérito não importaria qualquer resultado 

necessário ou útil. Sendo assim, apresenta-se o fenômeno da carência de 

ação superveniente, por falta do interesse de agir, a impor a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Dispositivo. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, c.c. art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTA a presente ação, SEM RESOLVER O MÉRITO. Descabe 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. Intimem-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Marilia Gabriela de 

Figueiredo Marisco 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. 

Colniza, 26 de julho de 2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010160-19.2015.8.11.0105

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR HENRIQUE SILVEIRA BARBOSA OAB - PR0060663A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA MOREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

DARCI COUTINHO (REQUERIDO)

MIRIAN DA SILVA PAULA COUTINHO (REQUERIDO)

ANIZIO SERJO DE PAULA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO OAB - SP0228516A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

8010160-19.2015.8.11.0105. REQUERENTE: JOSE FERREIRA ROCHA 

REQUERIDO: ANIZIO SERJO DE PAULA, MIRIAN DA SILVA PAULA 

COUTINHO, DARCI COUTINHO, MARIA MOREIRA DA SILVA Vistos. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Trata-se de ação de reintegração de posse proposta por JOSE 

FERREIRA ROCHA em face de ANIZIO SERJO DE PAULA e OUTROS. O 

requerido, apesar de devidamente intimado, não compareceu à audiência 

de conciliação realizada (Id nº 8900246), de modo que foi decretada sua 

revelia (Id nº 9646043). O autor se manifestou no sentido de não ter mais 

provas a produzir (Id nº 9693334). Desse modo, o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da inexistência de necessidade de 

produção de prova em audiência, bem como a revelia da promovida. Desta 

forma, com a prova documental carreada aos autos, entendo que o feito 

encontra-se devidamente instruído para julgamento. Decido. Como já 

mencionado, foi declarada a revelia dos requeridos. Em se tratando de 

causa que versa sobre direitos disponíveis, os efeitos da revelia 

chancelam a presunção de veracidade dos fatos narrados na petição 

inicial. Compulsando os autos, narrou o autor que no mês de novembro de 

2015, os requeridos deixaram o imóvel esbulhado, de modo que o autor 

retomou posse do referido imóvel, bem como estabeleceu ali sua 

residência (Id nº 8900196). Desse modo, o interesse processual, 

verificado na data da propositura da ação, deixou de existir. Dispõe o art. 

493 do CPC: “Art. 493. Se, depois da propositura da ação, algum fato 

constitutivo, modificativo ou extintivo do direito influir no julgamento do 

mérito, caberá ao juiz tomá-lo em consideração, de ofício ou a 

requerimento da parte, no momento de proferir a decisão.” Assim, a tutela 

jurisdicional, nos termos em que foi proposta, mostra-se desnecessária, 

pelo que se impõe o reconhecimento da perda superveniente do interesse 

processual Com efeito, uma das condições da ação é o interesse 

processual, consistente na necessidade de se obter o provimento 

jurisdicional invocado e, mais, na utilidade desse provimento. No presente 

caso, essa condição da ação estaria presente se a ordem judicial 

postulada ainda fosse útil e necessária. Não há, portanto, razão plausível 

para que se dê prosseguimento ao feito, já que inexiste qualquer 

resistência e, por conseguinte lide, e tampouco outra questão a ser 

decidida. Assim, uma decisão de mérito não importaria qualquer resultado 

necessário ou útil. Sendo assim, apresenta-se o fenômeno da carência de 

ação superveniente, por falta do interesse de agir, a impor a extinção do 

processo sem julgamento do mérito. Dispositivo. Ante o exposto, com 

fulcro no art. 51, caput, da Lei n. 9.099/95, c.c. art. 485, IV, do CPC, 

JULGO EXTINTA a presente ação, SEM RESOLVER O MÉRITO. Descabe 

condenação ao pagamento de custas e honorários advocatícios de 

sucumbência, na forma do art. 55, caput, da Lei n. 9.099/95. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE. Intimem-se. Submeto os autos ao MM.º Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. Marilia Gabriela de 

Figueiredo Marisco 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. 

Colniza, 26 de julho de 2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz 

Substituto

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000003-04.2018.8.11.0105

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)
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLNIZA SENTENÇA Processo: 

1000003-04.2018.8.11.0105. REQUERENTE: SOLANGE GOMES 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, Dispensado o relatório, na forma do art. 38 

da Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO 

DECLARÁTORIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS proposta em face de VIVO S/A. A parte requerente 

juntou documento datado de 22/01/2018, manifestando pela desistência do 

processo. (Id 11424473). Nos termos do texto legal do artigo 200, 

parágrafo único do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação judicial. ANTE O EXPOSTO, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos e, por consequência, a EXTINÇÃO do processo 

sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do CPC. 

Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 

da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Ao ARQUIVO com as 

devidas baixas. Submeto os autos ao MM.º Juiz Togado para a apreciação 

nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. Marilia Gabriela de Figueiredo 

Marisco 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. 

Colniza, 26 de julho de 2018. RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz 

Substituto COLNIZA, 4 de julho de 2018. Juiz(a) de Direito

Comarca de Cotriguaçu

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35741 Nr: 593-60.2011.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ BATISTA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 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 fls. 80, além de ESPECIFICAREM PROVAS, bem como 

se desejam audiência de instrução.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 60346 Nr: 85-80.2012.811.0099

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULINA FRANCISCA ROSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JURUENA, BENILDES BENEDITA 

CORREA DO AMARAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernanda Vaucher de 

Oliveira Klein - OAB:12066

 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 fls. 219/220.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 62083 Nr: 482-08.2013.811.0099

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COMPANHIA NACIONAL DE ABASTECIMENTO - CONAB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA AGROPECUÁRIA JURUENA 

LTDA (COOPERJURUENA)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARO CESAR CASTILHO - 

OAB:4384-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação e provimento nº 56/2007, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimar o advogado (a) da parte autora para que traga 

aos autos o comprovante de pagamente ao qual se refere na petição de 

fls.49.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 69966 Nr: 1449-48.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAUDINEI VASUM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 Vistos...

 Tendo em vista o imprevisto afastamento do Juiz Substituto, conforme 

Ofício n° 51/2018/C.A. com fundamento no Art. 248 do COJE, 

CANCELA-SE a audiência designada para o dia 06/08/2018 às 17h30min.

Por isso, REDESIGNA-SE a audiência para o dia 10/09/2018, às 17h30min, 

na sala de audiências do Fórum desta Comarca.

À SECRETARIA para:

1. OFICIAR à Polícia Militar de Cotriguaçu, requisitando a testemunha 

Claudio Candido de Souza;

2. Após, conclusos para audiência.

SERVE o presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade necessária.

Intimar.

Cumprir.

Cotriguaçu, 03 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 81083 Nr: 1824-78.2018.811.0099

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CNHL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPEDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para que se manifeste 

quanto a certidão de ref. 13, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 35040 Nr: 1451-28.2010.811.0099

 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: JOSÉ APARECIDO RODRIGUES SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL, CESAR FRANCISCO ARANIBAR ZAVALETA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT, JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO - 

OAB:13427/O, MIRIAM LOURENÇO DE OLIVEIRA - OAB:10363-A/MT, 

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARÃES - OAB:3749

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento 56/2007, impulsiono estes 

autos com a finalidade de INTIMAR a parte autora para requerer o que 

entender de direito, uma vez que, embora intimada, não compareceu à 

perícia agendada para o dia 27/07/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 70543 Nr: 1834-93.2016.811.0099

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL
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 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LCD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AKIN ALVES COMIN - 

OAB:16.173-O/MT

 Vistos...

 Tendo em vista o acima mencionado REDESIGNA-SE audiência para O DIA 

03/09/2018, às 16h30min, ocasião em que será realizada a oitiva da vítima 

e da testemunha.

À SECRETARIA para:

1. INTIMAR o acusado e a defesa para a audiência;

2. Após, conclusos para audiência.

Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 32150 Nr: 325-74.2009.811.0099

 AÇÃO: Divórcio Litigioso->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EEDAF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDPF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SARA TONEZER - 

OAB:9.074-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉA CRISTINA GOMES DE 

JESUS - OAB:21.383/MT

 4.Considerando a informação de que o casal já se divorciou (fl. 50), 

INTIMAR a requerente (via advogada), no prazo de 15 (quinze) dias, 

apresente documento comprovando o alegado;5.Após, decorrido o prazo 

com ou sem manifestação, conclusos. Intimar.Cumprir. Serve cópia do 

presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, considerando a 

celeridade processual pretendida.Cotriguaçu/MT, 11 de junho de 

2018.Dante Rodrigo Aranha da SilvaJuiz Substituto

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 31108 Nr: 685-43.2008.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGUINALDO CRISTINIANO SANTIAGO - Vulgo 

"Borracha"

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CÂMARA DE DIRETORES LOGISTICA DE SÃO 

PAULO (CDL)

 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

 Vistos...

Considerando bloqueio de valores positivo (documento em anexo), à 

SECRETARIA para:

1. INTIMAR a parte-requerida para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se, requerendo o que de direito;

2. INTIMAR a parte-autora, tendo em vista o bloqueio de valores;

3. Após, conclusos

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 03 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Dante Rodrigo Aranha da Silva

 Cod. Proc.: 30357 Nr: 1238-27.2007.811.0099

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ARTEMIO RICHTER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRUISER LINHAS AÉREAS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FLORENTINO APARECIDO 

MARTINS - OAB:9659-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDUARDO BIANCHIN - 

OAB:11.102, JUSSIANNEY VIEIRA VASCONCELOS - OAB:11.287

 Vistos...

Realizada a tentativa de penhora “online” via BACENJUD, não houve 

valores bloqueados (documento em anexo).

Ademais, verifica-se que há pleito da parte-autora no sentido de realizar 

busca de veículos em nome da parte-requerida no DETRAN do Paraná, 

Santa Catarina e São Paulo.

Acerca de tal pleito, visando à celeridade, proceder-se-à busca veículos 

em nome da parte-requerida via RENAJUD, cujo resultado ora se junta 

(documento anexo).

Portanto, à SECRETARIA para:

1. Encontrado o bem, EXPEDIR mandado de penhora, avaliação e depósito 

a fim de que o Oficial de Justiça promova a constrição do bem, inclusive 

com EXPEDIÇÃO de Precatória, se necessário;

2. Formalizada a penhora, INTIMAR a parte-requerida para, no prazo de 10 

(dez) dias, manifestar-se;

3. Não sendo encontrados bens, INTIMAR a parte-autora para se 

manifestar, no prazo de 10 (dez) dias;

4. Após, conclusos.

Intimar. Cumprir.

 Serve cópia do presente como MANDADO/OFÍCIO/PRECATÓRIA, 

considerando a celeridade processual pretendida.

Cotriguaçu/MT, 03 de agosto de 2018.

Dante Rodrigo Aranha da Silva

Juiz Substituto

Comarca de Dom Aquino

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 39176 Nr: 1147-54.2015.811.0034

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JACQUELINE APARECIDA FERNANDES, Pedro Nogueira 

de Melo Neto - Assistido por sua Mãe Anacélia Coutinho Bezerra, 

ANACÉLIA COUTINHO BEZERRA, Ana Paula Coutinho Nogueira de Melo, 

Uelisson Sérgio Pereira de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO PAULO SÉRGIO NOGUEIRA DE MELO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILEONILSON RODRIGUES - 

OAB:11602, Márcio Guimarães Nogueira - OAB:12.853-B, TALES 

PASSOS DE ALMEIDA - OAB:15217/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 POR IMPULSO OFICIAL, nos termos da Legislação vigente (artigo 203 do 

NPC), e do provimento nº 56/07-CGJ, INTIMO as partes, por intermédio de 

seus procuradores, para que se manifestem, no prazo legal, acerca da 

petição de ref.129.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Valter Fabrício Simioni da Silva

 Cod. Proc.: 11453 Nr: 49-10.2010.811.0034

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A rep/ pela Agência de Dom 

Aquino-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Geraldo Batista Filho, Joquelina Pereira Leite 

Batista

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB: 8.123 /PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Dias Coutinho Neto - 

OAB:11003-A

 Certifico e dou fé que, foi publicado em nome do patrono passivo Dr. 

Rafael Sganzerla Durand, conforme petição de fls 397/398, o qual o 

patrono pede exclusivamente as publicações em nome de Louise Rainer 
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Pereira Gionédis. Intimo as partes da decisão: VISTOS E EXAMINADOS. 

Trata-se de Cumprimento de Sentença proposto pelo Banco do Brasil S.A. 

em face de Geraldo Batista Filho e Joquelina Pereira Leite Batista, todos 

devidamente qualificados nos autos em epígrafe. A parte exequente 

noticiam a entabulação de acordo às fls. 397/398. Desta forma, 

verificando a capacidade das partes, HOMOLOGO para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo noticiado fls. 397/398. Em 

consequência, com fundamento nos termos do artigo 921, inciso I do 

Código de Processo Civil, determino a SUSPENSÃO do feito até a data 

prevista para cumprimento do acordo. conforme pactuado entre as partes, 

devendo os autos aguardar em arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição. Após o decurso do prazo, intime-se a parte exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, informar sobre o cumprimento do pactuado, 

sob pena de extinção. Findo o prazo sem manifestação, certifique-se, 

encaminhando os autos ao arquivo, com as baixas e cautelas de estilo. 

Custas processuais e honorários advocatícios conforme acordado. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Dom Aquino/MT, 26 de 

junho de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva

Juiz de Direito em substituição legal

Juizado Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000308-07.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

KAROLAINE APARECIDA SOARES MENDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ OAB - MT19066-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOLIVRE.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA (REQUERIDO)

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000308-07.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

FERNANDA APARECIDA DA SILVA CRUZ - MT19066-O, da data 

designada para realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado 

Especial Cível e Criminal de Dom Aquino Data: 26/09/2018 Hora: 14:00, 

devendo comunicar seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não 

comparecimento à audiência designada e não sendo apresentada 

justificativa até o inicio da audiência, implicará na extinção e arquivamento 

do processo, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a 

condenação ao pagamento das custas processuais. DOM AQUINO, 6 de 

agosto de 2018.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000158-26.2018.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LANNING PIRES AMARAL OAB - MT20910/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

Processo n. 1000158-26.2018.8.11.0034 C E R T I D Ã O Nos termos da 

legislação vigente e art. 990, § 1º da CNGC-MT, impulsiono estes autos 

com a finalidade de intimação do(a) Advogado do(a) REQUERENTE: 

LANNING PIRES AMARAL - MT20910/O, da data designada para 

realização de audiência: Tipo: Conciliação Sala: Juizado Especial Cível e 

Criminal de Dom Aquino Data: 12/09/2018 Hora: 16:30, devendo comunicar 

seu(ua) cliente, cientificando(a) que o não comparecimento à audiência 

designada e não sendo apresentada justificativa até o inicio da audiência, 

implicará na extinção e arquivamento do processo, nos termos do art. 51, 

inciso I, da Lei nº 9.099/95, com a condenação ao pagamento das custas 

processuais. DOM AQUINO, 6 de agosto de 2018.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000057-57.2016.8.11.0034

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO FORTUNATO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARIN RAQUEL CHIAPINOTTO OAB - MT22657/O (ADVOGADO)

MAURO BOSCO CABRAL OAB - MT0008878A-B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DOM AQUINO Autos º 1000057-57.2016.8.11.0034 

Requerente: Divino Fortunato da Silva Requerido: Energisa Mato Grosso 

Distruibuidora de Energia S.A VISTOS ETC. Trata-se de Cumprimento de 

Sentença de Indenização por Dano Moral promovida por Divino Fortunato 

da Silva em face de Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A, 

ambos já qualificados nos autos em epígrafe. O executado informou o 

pagamento do valor correspondente à condenação. O exequente 

concordou com o valor depositado e requereu o levantamento. Em seguida 

o executado informou o pagamento dos honorários advocatícios devido, e 

postulou pela penhora no rosto dos autos referente ao pagamento dos 

honorários advocatícios no qual o exequente foi condenado, alegando que 

o recebimento dos valores devidos pela condenação fez cessar a 

condição de miserabilidade do autor. É o relatório. DECIDO. O pedido de 

penhora no rosto dos autos não merece acolhida. O valor recebido pelo 

exequente traduz apenas a compensação pelos danos experimentados e 

reconhecidos judicialmente, não podendo se considerar a despeito do seu 

montante de R$ 9.384,99 (nove mil trezentos e oitenta e quatro reais) 

como acréscimo patrimonial, mas tão somente como reposição pelos 

prejuízos sofridos. O valor depositado pelo executado não tem o condão 

de alterar a situação econômica do exequente, pois se trata de crédito 

eventual. Nesse passo, o entendimento aqui é por não haver pertinência 

na revogação do beneficio da gratuidade de justiça com base no 

recebimento da indenização, pois resultaria em desatenção ao princípio da 

restitutio in integrum. AGRAVO DE INSTRUMENTO. IMPUGNAÇÃO AO 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PLEITO DE REVOGAÇÃO DO BENEFÍCIO 

DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. RECEBIMENTO DE 

INDENIZAÇÃO. MUDANÇA DE SITUAÇÃO ECONÔMICA NÃO 

CONFIGURADA. A possibilidade de revogação do benefício da assistência 

judiciária gratuita é legalmente prevista; contudo, não verificado o 

desaparecimento dos requisitos que possibilitaram a concessão do 

beneplácito, é de ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de 

revogação. AGRAVO A QUE SE NEGA SEGUIMENTO. (Agravo de 

Instrumento Nº 70034116962, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Marilene Bonzanini, Julgado em 04/01/2010). 

RESPONSABILIDADE CIVIL. (...). REVOGAÇÃO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA EM FUNÇÃO DO RECEBIMENTO DA INDENIZAÇÃO. 

(...). Não tem pertinência à cassação do beneficio da assistência judiciária 

gratuita em face do recebimento de indenização, o que feriria a regra da 

restitutio in integrum. Sentença parcialmente reformada. Sucumbência 

redistribuída. Apelações providas em parte. (Apelação Cível Nº 

70001536481, Nona Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Rejane Maria Dias de Castro Bins, Julgado em 11/10/2000 – grifei). 

Portanto, considerando que a situação econômica do executado é 

resultado de um conjunto de situações pessoais, familiares e, inclusive, 

sociais, circunstâncias estas que o depósito noticiado não tem o condão 

de modificar, mas tão somente de amainar INDEFIRO o pedido de penhora 

no rosto dos autos. Por fim, tendo em vista que a obrigação foi satisfeita, o 

presente cumprimento de sentença deve ser extinto. Assim, DETERMINO 

que o Senhor Gestor realize os procedimentos necessários para a 

liberação do alvará para levantamento dos valores depositados em favor 

do exequente. Efetuado o levantamento dos valores e certificado nos 

autos, desde já JULGO EXTINTO o presente cumprimento de sentença, 

com resolução de mérito, em face do pagamento integral do débito, com 

fundamento no art. 924, inciso II, do CPC. Com o trânsito em julgado, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Dom 

Aquino/MT, 06 de agosto de 2018. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito em substituição legal

Comarca de Feliz Natal
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Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 78219 Nr: 1304-10.2016.811.0093

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICIPIO DE FELIZ NATAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELETROTÉCNICA SILFER LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Garbeline Fonseca - 

OAB:23328/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que audiência preliminar de conciliaçõ foi designada para o dia 

25/09/2018 as 14:00 horas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 77458 Nr: 924-84.2016.811.0093

 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): ABRAAO MARTINES BOAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da certidão de fls.56, impulsiono os autos para intimar a parte 

autora para requerer o que lhe for de direito no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 81825 Nr: 2312-85.2017.811.0093

 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: Comercio e Industria de Metais Feliz Natal, HERMES 

CASTRO DE ANDRADE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Industria e Comercio de Metais A. W. L. LTDA, 

BANCO BRADESCO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARY FRUTO - OAB:7229

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Bernardo Rodrigues de 

Oliveira Castro - OAB:14.992-A, Evandro César Alexandre Dos 

Santos - OAB:13.431-B

 Certifico que nesta data efetuei o cadastramento dos advogados da parte 

requerida - Banco Bradesco S/A, motivo porque faço a intimação das 

partes para audiência a ser realizada na data de 24 de setembro dee 2018 

às 15h30min, conforme Decisão de Fls. 35. "Vistos etc.

Tendo em vista a necessidade de readequar a pauta de audiências, deste 

modo redesigno a audiência para o dia 24 de setembro de 2018, às 

15h30min.

Mantenho inalteradas as demais determinações anteriores.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74094 Nr: 511-08.2015.811.0093

 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): ADONAI TRANSPORTES LTDA., LEANDRO 

HENRIQUE TEIXEIRA MARTINS RIBEIRO, ÂNGELA PATRÍCIA PRIORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA 

SHCAIRA - OAB:140055

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da Certidão de fls. 33 bem como a resposta (devolução) da Carta 

Precatoria de fls. 58, impulsiono os autos para intimar a parte autora para 

requerer o que lhe for de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74734 Nr: 796-98.2015.811.0093

 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: SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S 

A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:MT/17.298, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Certifico que nesta data cadastrei o Advogado da parte requerente, 

motivo porque impulsiono os autos para intimar esta acerca da sentença 

de 04/04/2018 de fls. 109/110. "Vistos, etc... .Assim, de acordo com a 

sentença judicial, devem ser extintas as demandas em que a 

recuperanda/requerida figure como devedora, desde que não haja a figura 

de coobrigados, fiadores ou obrigados de recesso, posto que a novação 

realizada quando da homologação do Plano de Recuperação Judicial, não 

atinge os créditos em face dos acima mencionados. Desta forma, 

verificando-se que o crédito busca na presente demanda encontra-se 

abarcado pelo Plano de Recuperação Judicial, bem como que o referido 

crédito não se encontra na ressalva da acima, não resta outra saída a não 

ser reconhecer a perda do objeto da presente Ação monitória diante da 

novação realizada após a homologação judicial do Plano de Recuperação 

Judicial. Sendo assim, tendo em vista que a perda superveniente do objeto 

da presente demanda, JULGO EXTINTO O FEITO, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, com fulcro no artigo 485, inciso VI, do CPC. Custas 

remanescentes pela parte requerente, se houver. Sem condenação em 

honorários advocatícios. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o 

trânsito em julgado, à Central de Arrecadação e Arquivamento para as 

providências cabíveis."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 49215 Nr: 921-76.2009.811.0093

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: RAAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JMdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emanuel Lima Costa - 

OAB:MT/19.534, Marcos de Moura Horta - OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante da inclusão de advogado da parte autora no sistema eletrônico, 

impulsiono os autos para intimar esta acerca da decisão de fls. 92. para 

que querendo manifeste-se no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 74734 Nr: 796-98.2015.811.0093

 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: SASCAR TECNOLOGIA E SEGURANÇA AUTOMOTIVA S 

A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADONAI TRANSPORTES LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO DE FARIA MONTEIRO - 

OAB:MT/17.298, FERNANDA FERREIRA - OAB:14341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 Vistos, etc.

Defiro o pedido de fls. 73, proceda a Secretaria o necessário, expedindo 

Carta Precatória nos endereços informados às fls. 73v.

Mantenho inalteradas demais determinações de fls. 65.

Proceda a Secretaria o necessário para cadastro do causídico informado 

às fls. 73v, o qual deverá receber as intimações/publicações.

Com o retorno da missiva, certificando o necessário, intime-se a parte 

autora para se manifestar requerendo o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 47080 Nr: 1165-73.2007.811.0093

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MADEIREIRA VINÍCIUS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, REAL 

SEGURO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcos de Moura Horta - 

OAB:OAB/MT 9.811-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Paula dos Santos Cruz - 

OAB:11620-B/MT, LEONARDO RAMOS GONÇALVES - OAB:DF/28.428, 

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO - OAB:6611, MARCOS VON 

GLEHN HERKENHOFF - OAB:28432, Rodrigo Pouso Miranda - 

OAB:12333/MT, Rogério Nunes Guimarães - OAB:6569/MT

 Vistos em Correição.

Consigno que nesta data prestei as informações a Quarta Câmara de 

Direito Privado, referente ao Agravo de Instrumento nº 

1008274-26.2018.8.11.0000 (Ação de Cobrança - Código 47080) – Feliz 

Natal/MT, em que figura como agravante Banco Santander (Brasil) S.A, via 

malote digital, conforme recibo anexo.

Comarca de Guarantâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 98838 Nr: 761-25.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SIDENY JULIO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora para informar o endereço que deverá ser 

expedido a carta precatória.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 30708 Nr: 2171-36.2007.811.0087

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Adervaldo Pereira Pardinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Empresa Brasileira de Construções Ltda - EBC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alessandra de Castro Perez - 

OAB:8.742-OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodolfo Soriano Wolf - 

OAB:MT/11900

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, a fim de que aporte aos autos planilha de cálculo 

atualizada.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 28267 Nr: 2476-54.2006.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): M M Maquinas e Equipamentos Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RENATO FELICIANO DE DEUS 

NERY - OAB:6193

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Indefiro petitório de fls. 150-151, uma vez que já analisado às fls. 147.

Intime-se a parte autora PESSOALMENTE, a fim de que no prazo de 5 

(cinco) dias indique bens passíveis à penhora, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do art. 485, III, do CPC.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 108507 Nr: 2085-16.2017.811.0087

 AÇÃO: Restituição de Coisas Apreendidas->Questões e Processos 

Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Marlene Oliveira do Prado

 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.

Intime-se a parte-autora para que apresente no prazo de 5 (cinco) dias o 

CRV do veículo apreendido.

Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 112680 Nr: 261-85.2018.811.0087

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wesley Marques Amorim, Rogerio Targa 

Rodrigues, Roberto Aparecido Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON APARECIDO 

ROSSETO - OAB:12769/MT, Marcia Regina Polidorio - OAB:OAB/MT 

18.875, SILVIO EDUARDO POLIDORIO - OAB:13968/MT

 Tendo em vista que nos autos tombados sob o código n.º 112861 foi 

revogada, de ofício, a contracautela de fiança fixada em desfavor do 

acusado ROBERTO APARECIDO RODRIGUES, determino a baixa da 

restrição judicial existente no prontuário do veículo odescrito às fls. 257, 

via RENAJUD.

Intime-se.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116315 Nr: 3062-71.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOZE DO CARMO ROSA SOUZA PINTO, 

Nelson Meira Pereira, Avelino Vilson Solano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 116313 Nr: 3060-04.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudinei Pereira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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
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 Cod. Proc.: 116137 Nr: 2918-97.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jair de Oliveira Santos, JOSÉ IRINEO SILVA 

DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 103565 Nr: 3663-48.2016.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AÇOFER INDUSTRIA E COMERCIO LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX COMUNICAÇÃO VISUAL LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA 

- OAB:4032

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) GERALDO CARLOS DE OLIVEIRA, 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.: 116314 Nr: 3061-86.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): E S GONÇALVES - ME, ERICO STEVAN 

GONÇALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 116128 Nr: 2910-23.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Amarildo Batista Urizze

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 pagamento no endereço eletrônico: 

"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.: 113522 Nr: 931-26.2018.811.0087

 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): Irene Lopes dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI 

JUNIOR - OAB:45445

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) JOSÉ CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR, 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.: 114003 Nr: 1299-35.2018.811.0087

 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: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANILDA RODRIGUES NOVAIS VAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) JAMIL ALVES DE SOUZA, 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.: 107249 Nr: 1490-17.2017.811.0087

 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: BVFSFeI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:AOB/MT 

16.807 A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) SERGIO SCHULZE, 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.: 113773 Nr: 1118-34.2018.811.0087

 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): ALEX MACIEL DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 
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OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) JAMIL ALVES DE SOUZA, 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.: 112856 Nr: 395-15.2018.811.0087

 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: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): YHCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT/20.853-A, ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - 

OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte autora/requerido por meio do (a, s) advogado (a, s) Dr. 

(a) ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

José Lidio Alves dos Santos, 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.: 116138 Nr: 2919-82.2018.811.0087

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SICREDI NORTE - Coop. De Crédito Rural Norte 

Matogrossense

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVANIA APARECIDA SIQUIERI – ME , 

SILVANIA APARECIDA SIQUIERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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.: 105733 Nr: 574-80.2017.811.0087

 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: Bradesco Administradora de Consorcios LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Duarte

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Lidio Alves dos Santos - 

OAB:MT/20.853-A, 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.: 99366 Nr: 1081-75.2016.811.0087

 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: Jose Aparecido Geracino

 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:

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o presente pedido, com resolução 

de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do CPC, para conceder o amparo 

assistencial ao idoso JOSE APARECIDO GERACINO, com qualificação 

abaixo, e declarar o seu direito de perceber no mínimo um salário-mínimo 

por mês, a teor do art. 203, inciso V, da Constituição Federal, nos termos 

retro expendidos, a contar do requerimento administrativo, ocorrido em 

19.11.2015, ressalvado abatimento de eventual benefício em prestação 

continuada porventura auferido, com imediata implantação do benefício no 

sistema de pagamento da autarquia requerida.Correção monetária e juros 

pelos índices previstos no manual de orientação de procedimentos para 

cálculos na Justiça Federal, a incidir, até o efetivo pagamento, uma única 

vez, desde o momento em que cada prestação se tornou devida.Isento o 

Instituto Nacional de Seguro Social – INSS de pagar as custas e as 

despesas processuais, nos termos da Lei estadual de custas n° 

7.603/2001, das Leis n° 9.289/1996 e 8.620/1993.Condeno a autarquia a 

arcar com os honorários advocatícios da parte autora, que arbitro em 10% 

da monta das prestações em atraso até esta data, consoante orientação 

da súmula 111 do STJ e regra do art. 85, § 2.º e incisos I e IV, e § 3.º, 

inciso I, do Código de Processo Cívil.Deixo de proceder à remessa ex 

officio por força do que dispõe o art. 496, § 3.º, inciso I, do citado digesto 

adjetivo, que a dispensa em causas dessa envergadura, não se tratando 

de sentença ilíquida, pois o valor da condenação é exato um 

salário-mínimo por mês, que anualmente implica não extrapolar treze 

salários-mínimos, e o limite da Lei atual que dispensa a remessa 

compulsória é de 1.000 (um mil) salários-mínimos. Pode ainda ser 

analisado pelo prisma do valor angariado com esta ação, sendo a 

condenação a partir do ajuizamento da demanda acima consignado, a 

representar valor devido ainda inferior ao referido teto.Preclusas as vias 

recursais e nada sendo requerido, ao arquivo com as anotações e baixas 

devidas.Registre-se, publique-se e intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Evandro Juarez Rodrigues

 Cod. Proc.: 111035 Nr: 3470-96.2017.811.0087

 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: Supremagro Produtos Agropecuários Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGRICOLA GUAJUVIRA LTDA - ME, Volnei 

Ruben Dalri

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MELORI ESTELA FAVETTI - 

OAB:20251/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Chamo o feito a ordem.

Declaro nula a decisão de fl. 34, e considerando que após emenda a 

inicial, a ação está devidamente instruída com (a) prova documental 

idônea, (b) memória de cálculo indicativa da importância devida e sendo o 

valor da causa corresponde ao valor indicado como devido, restam 

preenchidos os requisitos legais contidos no art. 700, do NCPC.

Assim, determino a citação da requerida para pagar o débito, acrescido de 

honorários advocatícios de 5% sobre o valor atribuído à causa, no prazo 

de 15 (quinze) dias.

Cumprido integralmente o mandado, no prazo estipulado, a devedora ficará 

isento do pagamento das custas processuais.

Em caso de não pagamento do débito e não apresentados embargos no 

prazo legal, o mandado de citação converter-se-á em título executivo 

judicial.

Publique-se.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 90739 Nr: 2841-30.2014.811.0087

 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: Banco Bradesco Cartões S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mauro Antonio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ NIETO MOYA - 

OAB:235738

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação ao A. R. devolvido de fls. 53, requerendo o 

que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 83792 Nr: 3130-31.2012.811.0087

 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: HSBC Bank Brasil S/A - Banco Multiplo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Vanderleia da Silva, ADRIANA 

VANDERLEIA DA SILVA (AGROPECUARIA NUTRIMIX)

 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:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimação da parte requerente, 

para manifestação em relação ao A. R. devolvido de fls. 157, requerendo 

o que entender por direito, no prazo de 5 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 107590 Nr: 1653-94.2017.811.0087

 AÇÃO: Arrolamento de Bens->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EdLBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON DOMINGUES - OAB:23.257

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e do provimento n. 56/2007-CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o inventariante para 

apresentar as primeiras declarações e a prestação de contas quanto a 

partilha dos valores depositados na conta corrente do de cujus, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 86389 Nr: 35-22.2014.811.0087

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alexandro Pereira de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gefferson Cavalcanti Paixão 

- OAB:OAB/MT 23125, Pedro Henrique Gonçalves - OAB:11.999 - 

OAB/MT

 Intimação da parte ré para apresentar memoriais finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000242-62.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO PEREIRA SANDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 26 de setembro de 2018, às 11h40min. Guarantã do Norte/MT, 02 de 

agosto de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000239-10.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

MEIREDALVA SILVA ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 26 de setembro de 2018, às 10h40min. Guarantã do Norte/MT, 02 de 

agosto de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-85.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS APARECIDO DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DAMASIO EDUCACIONAL S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 26 de setembro de 2018, às 09h00min. Guarantã do Norte/MT, 02 de 

agosto de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000237-40.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO JOSE GOMES SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 26 de setembro de 2018, às 10h00min. Guarantã do Norte/MT, 02 de 

agosto de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000073-12.2017.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

ERICO STEVAN GONCALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONY DE ABREU MUNHOZ OAB - MT0011972A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

NABSON NATAN LOURENCO PIRES (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 26 de setembro de 2018, às 13h00min. Guarantã do Norte/MT, 06 de 

agosto de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000246-02.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

A. R. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA NATALI GUARNIERI OAB - MT21755/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

U. O. S. (REQUERIDO)

B. B. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)
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BARBARA BARROS BOTEGA OAB - MG114857 (ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 26 de setembro de 2018, às 13h20min. Guarantã do Norte/MT, 06 de 

agosto de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000247-84.2018.8.11.0087

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT0016625A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

CERTIDÃO Certifico que a Comarca de Guarantã do Norte/MT está em 

Processo Seletivo para Credenciamento de Conciliador, conforme Edital n° 

05/2018-DF, por este motivo, redesigno a Audiência de Conciliação para o 

dia 26 de setembro de 2018, às 14h00min. Guarantã do Norte/MT, 06 de 

agosto de 2018 Loiri Crestina B. Balen Técnico(a) Judiciário(a)

Comarca de Guiratinga

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Maria Mazarelo Farias Pinto

 Cod. Proc.: 57968 Nr: 1532-88.2018.811.0036

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudio Correia da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Keni Marlova Forgiarini - 

OAB:16610/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Nunes ArakaKi - 

OAB:

 Posto isso, não estando presentes os requisitos insertos no art. 300, do 

Código de Processo Civil, INDEFIRO o pedido de Tutela Antecipada. 

Preenchidos os requisitos legais, condições da ação e pressupostos 

processuais, recebo a inicial.Inicialmente defiro os benefícios da justiça 

gratuita.Cite-se o réu da presente ação.Considerando o Ofício Circular 

AGU/PF-MT/DPREV nº 01/2016, deixo de designar audiência de 

conciliação entre as partes, uma vez que demonstrou que não possui 

interesse na autocomposição. Desta feita, abra-se prazo para 

contestação, nos termos do art. 335, do Novo Código de Processo 

Civil.Consigne-se que, não sendo contestada a ação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pelo autor (CPC, art. 

344).Decorrido o prazo certifique-se, havendo resposta, intime-se a parte 

autora para réplica.Após, conclusos. Expeça-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se.Guiratinga/MT, 20 de junho de 2018.Maria Mazarelo Farias 

PintoJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Aroldo José Zonta Burgarelli

 Cod. Proc.: 58156 Nr: 1594-31.2018.811.0036

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Henrique Ferreira Cabral, Arcelei 

Matos de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Ferreira da Silva - 

OAB:14924-O/MT, Sival Pohl Moreira de Castilho - OAB:3.981/MT, 

Sival Pohl Moreira de Castilho Filho - OAB:

 P r o c e s s o  n º  1 5 9 4 - 3 1 . 2 0 1 8 . 8 1 1 . 0 0 3 6 C ó d i g o : 

58156CriminalDecisão.Vistos, etc. Trata-se de denúncia oferecida em face 

dos acusados RICARDO HENRIQUE FERREIRA CABRAL e ARCELEI 

MATOS DE MENDONÇA, imputando-lhes a pratica dos seguintes das 

condutas delitivas tipificadas nos artigos 33 e 35 da Lei 11.343/06, nos 

moldes do artigo 69 do Código Penal.Antes da análise do recebimento da 

denúncia, DETERMINO a NOTIFICAÇÃO dos acusados para oferecerem 

defesa prévia por escrito, no prazo de 10 (dez) dias, conforme art. 55 e 

seguintes da Lei 11.343/06.Caso os acusados não ofereçam a defesa 

prévia no prazo legal, INTIME-SE a Defensoria Pública para patrocinar a 

defesa.Venham aos autos certidão de antecedentes criminais dos 

denunciados desta Comarca. Determino sejam solicitadas informações 

sobre os antecedentes dos acusados no Instituto de Identificação do 

Estado de Mato Grosso e no Instituto Nacional de Identificação Criminal. 

Conforme exige o item 7.5.1, Inciso VI, da CNCGCJ/MT, determino a 

comunicação do recebimento desta denúncia ao Distribuidor Criminal, ao 

Instituto de Identificação Estadual e Nacional, à Delegacia de Polícia local, 

bem como a alimentação do banco de dados do Sistema Nacional de 

Informações Criminais (SINIC). DETERMINO que a secretaria OFICIE à 

Autoridade Policial para que junte o Laudo Definitivo da substância 

apreendida e Laudo Pericial.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000025-75.2018.8.11.0036

Parte(s) Polo Ativo:

GIZELIA GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Informo a Vossa Senhoria que o acordo firmado em audiência foi 

cumprido, conforme comprovante juntado no Id 13897072. Assim, INTIMO 

Vossa Senhoria para no prazo de 05 (cinco) dias informar os dados 

bancários para expedição do Alvará para Levantamento.

Comarca de Itaúba

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 70983 Nr: 265-71.2013.811.0096

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORLANDO LEONTIL SCRIPCHENCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

do inteiro teor dos ofícios requisitórios, nos termos do Art. 11 da 

Resolução CJF 458/2017 expedidos à ref. 65. Após, nos termos do Art. 

412, §5º da CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Procurador da 

Autarquia Demandada, mediante remessa dos autos, para no prazo legal, 

também se manifestar acerca dos respectivos RPVs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89269 Nr: 1169-18.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NBDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 
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ANDREOTTO - OAB:19749/O, JULIANA SASSO ANDREOTTO - OAB:MT 

19981-O

 Processo nº: 1169-18.2018.811.0096 (Código 89269)

Autor: Minstério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: Norberto Batista dos Santos

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

às ref. 26.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Assim, ante a inexistência de quaisquer das hipóteses ensejadoras do 

julgamento antecipado da lide, nos termos do art. 397, CPP, DESIGNO 

solenidade para 27 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 16h00min, DETERMINANDO 

a intimação da defesa, das testemunhas arroladas e do órgão ministerial 

para comparecimento. Depreque-se a oitiva das testemunhas, se 

necessário, fixando prazo para o cumprimento, consoante preceitua o 

artigo 1.362, seção 3, capítulo VII da CNGC. Ademais, observa-se que fora 

decretada a revelia do réu na decisão de ref. 63.

Com o fito de evitar que os autos venham conclusos na data da 

solenidade sem o cumprimento integral ou justificativa a tanto, DETERMINO 

que a Secretaria de Vara CERTIFIQUE antes da conclusão.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

INTIMEM-SE.

 CUMPRA-SE.

Itaúba, 03 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87907 Nr: 355-06.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CDS, MDADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcides Ferreira da Rocha 

Junior - OAB:MT 6908-A, ANTÔNIO CALZOLARI - OAB:21254/O, 

MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 Processo nº 355-06.2018.811.0096 (Código 87907)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 Réu: Claudecir dos Santos

Vistos.

Compulsando os autos, verifico que às ref. 81 fora deprecado ao juízo de 

Colíder, a oitiva pessoal na forma de depoimento sem dano dos menores 

Dheinifer Solange dos Santos Verone e Emanoel dos Santos Moura. 

Contudo, às ref. 116, aportou aos autos informações daquele juízo 

informando a impossibilidade da realização das oitivas na modalidade 

depoimento sem dano, vez que a comarca não possui credenciamento de 

profissionais da área social e psicológica.

Sendo assim, em atenção ao princípio da busca da verdade real, designo 

audiência para o dia 06 DE SETEMBRO DE 2018, ÀS 10H30MIN para oitiva 

dos menores Dheinifer Solange dos Santos Verone e Emanoel dos Santos 

Moura, na forma de depoimento especial.

Determino a intimação da defesa, das testemunhas/vítimas, do órgão 

ministerial, bem como da psicóloga credenciada deste juízo.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Itaúba, 03 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89975 Nr: 1545-04.2018.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLÁVIO KESSELER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Guimarães Colucci - 

OAB:21671/O-MT

 Processo nº: 1545-04.2018.811.0096 (Código: 89975)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato grosso

Réu: Flávio Kesseler

Vistos etc.

DESIGNO audiência para o dia 06 DE SETEMBRO DE 2018 ÀS 10H00MIN 

por ausência de vaga anterior na pauta, a ser realizada nesta comarca, 

onde deverão comparecer as testemunhas Ismael Carlos Uliana e João 

Cavalcante Netto, sob as penas da lei, para serem inquiridas neste juízo.

OFICIE-SE ao Juízo Deprecante, comunicando sobre a designação da 

solenidade.

Após, cumpridos todos os atos constantes do objeto da respectiva carta 

precatória, DEVOLVA-SE ao Juízo deprecante, com as baixas de estilo e 

com nossas homenagens.

 Caso seja negativo o mandado de intimação das testemunhas, 

DETERMINO a imediata devolução da respectiva carta precatória à 

comarca de origem, independentemente de nova conclusão, pelo que 

determino desde já o cancelamento da solenidade pela secretaria, 

procedendo-se com as comunicações necessárias.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

CUMPRA-SE expedindo o necessário.

Itáuba, 03 de agostoo de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89993 Nr: 1556-33.2018.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Pereira dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALLYSON ARAUJO MENEZES - 

OAB:24511/O, Eduardo Moreira de Oliveria Silva - OAB:22577

 Processo nº: 1556-33.2018.811.0096 (Código 89993)

Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Réu: João Pereira dos Santos

Vistos.

Os autos vieram conclusos ante a apresentação de Resposta à Acusação 

às ref. 18.

Pois bem. Analisando a defesa prévia apresentada, verifico que os 

argumentos expedidos não são suficientes para ilidir a “opinio delicti”, ou 

seja, são insuficientes, por ora, para afastar a materialidade do delito e os 

indícios de autoria.

Ainda, em que pese os autos se encontrarem conclusos em gabinete para 

deliberação, aportou-se a informação de protocolo de pedido liberdade 

provisória vinculada – sem fiança, via sistema PEA (Documento nº 90361).

Desta feita, considerando o petitório encimado, e a suposta identificação 

civil do réu, indefiro o pedido da defesa de ref. 18, no que tange a 

expedição de precatórias as comarcas de Sinop, Tapurah e Lucas do Rio 

Verde, as quais tinham por finalidade informar o atual paradeiro do 

acusado.

Determino a imediata juntada do pedido de liberdade provisória protocolada 

pelo PEA sob o nº 90361, com a consequente remessa dos autos ao 

Ministério Público.

Após, conclusos, com urgência.

CUMPRA-SE.

Itaúba, 03 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 72150 Nr: 68-82.2014.811.0096

 AÇÃO: Providência ->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG, GDC, JHC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LDC, PCC, AFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO SASSO 

ANDREOTTO - OAB:MT 19749-O, MAGDA MIRIAN SCHMIDT - 

OAB:13070

 Processo nº: 68-82.2014.811.0096 (Código: 72150)
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Autor: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

Requerido: Lídia de Campos, Paulo Cezar Campos e Adriana Fernandes 

Dias

Vistos.

Defiro o requerimento ministerial de fls. 1141.

Dessa forma, oficie-se com a máxima urgência a Secretaria Municipal de 

Saúde de Itaúba/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, submeta os 

menores José Henrique Campos e Gabriel Dias Campos, à consulta com 

médico neurologista, mediante juntada de relatório médico e exame nos 

autos.

Ademais, intime-se a equipe multidisciplinar deste juízo, para que, continue 

realizando o acompanhamento psicossocial junto aos menores encimados, 

com a dos relatórios elaborados, bimestralmente.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Itaúba, 03 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 77851 Nr: 209-33.2016.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANO FAUSTINO DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE JOANELLA - OAB:8601

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

do inteiro teor dos ofícios requisitórios, nos termos do Art. 11 da 

Resolução CJF 458/2017 expedidos às ref. 68 e 69. Após, nos termos do 

Art. 234 da CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Procurador da 

Autarquia Demandada, mediante carga eletrônica dos autos, para no 

prazo legal, também se manifestar acerca dos respectivos RPVs.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 79544 Nr: 1023-45.2016.811.0096

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVETE CUPERTINO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARLY GAVIOLI - OAB:18740

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e dos Art. 482, VI e Art. 1209, ambos 

da CNGC-MT, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o(s) 

advogado(s) da Parte Autora para, no prazo legal, se manifestar acerca 

do inteiro teor dos ofícios requisitórios, nos termos do Art. 11 da 

Resolução CJF 458/2017 expedidos à ref. 65. Após, nos termos do Art. 

234 da CNGC, impulsiono estes autos com vista ao Procurador da 

Autarquia Demandada, mediante carga eletrônica dos autos, para no 

prazo legal, também se manifestar acerca dos respectivos RPVs.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 89771 Nr: 1438-57.2018.811.0096

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MVADC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JULIANA SASSO ANDREOTTO 

- OAB:MT 19981-O

 “Vistos.

Ante a declaração do menor infrator em não possuir condições de 

constituir advogado, nomeio a douta causídica Dra. Juliana Sasso 

Andreotto.

Sai a advogada nomeada do adolescente intimada para, no prazo de 3 

(três) dias, oferecer devesa prévia e apresentar o rol de testemunhas 

(art. 186, § 3º, ECA).

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 76248 Nr: 830-64.2015.811.0096

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CPDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CALZOLARI - 

OAB:21254/O

 “Vistos.

Defiro a inquirição da testemunha Angelo Arnaldo Correa, a ser ouvida 

como testemunha do juízo.

Declaro encerrada a instrução processual.

A denúncia fora apresentada às ref. 01 – fls. 01/02, sendo devidamente 

recebida em 17 de maio de 2017 (ref. 04).

O réu fora citado às ref. 33, e por não ter condições de constituir 

advogado, lhe fora nomeado advogado dativo na solenidade de ref. 35.

Resposta à acusação apresentada às ref. 41.

Nesta solenidade foram ouvidas duas testemunhas, realizado o 

interrogatório do réu, bem como apresentado as alegações orais pelas 

partes.

A fundamentação vai inserida na mídia em anexo.

Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

ABSOLVO o acusado Carlos Pereira dos Santos, assim o faço com 

fundamento no art. 386, III, do Código de Processo Penal.

Expeça-se os honorários advocatícios arbitrados às ref. 35.

Isento de custas processuais.

Comunique-se ao Cartório Distribuidor desta Comarca, na forma da CNGC.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, comunique-se aos 

Institutos de Identificação Nacional, Estadual, à Delegacia de Polícia de 

onde proveio o procedimento inquisitorial e ao INFOSEG, acerca da 

presente absolvição, com sua respectiva motivação, nos termos do item 

7.16.1, “III” da CNGC.

Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se, mediante 

as baixas e anotações de praxe.

Saem os presente intimados.”

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 87159 Nr: 3038-50.2017.811.0096

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS TÚLIO FREITA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE FRANCISCO 

PASCOALÃO - OAB:16500/B

 “Visto.

 Ante a ausência injustificada das testemunhas nesta solenidade, oficie-se 

a Superintendência da Polícia Rodoviária Federal, para as providências 

necessárias no sentido de fazer apresentar os Policias Rodoviários 

Federais Alexsander Simões Bussular e Julio Cesar Vieira Lopes dos 

Santos.

REDESIGNO a solenidade para o dia 27 DE SETEMBRO, ÀS 10H30MIN.

Comunique-se o juízo de origem.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 44777 Nr: 403-14.2008.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): I. H. INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MADEIRAS 

LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 403-14.2008.811.0096 (Código 44777)

Exequente: União – Fazenda Pública Nacional
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Executado: I. H. Indústria e Comércio de Madeiras Ltda

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 181, vez que já decorreu lapso temporal 

superior ao seu pedido.

INTIME-SE à parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 48131 Nr: 257-31.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRA A. LORENZON - ME, SANDRA 

ASTRIZI LORENZON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JULIO TOMAZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valéria Aparecida Castilho 

de Oliveira - OAB:17770-B MT

 Autos n° 257-31.2012.811.0096 (Código 48131)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Sandra A. Lorenzon – ME e Sandra Astrizi Lonrenzon

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 69, vez que já decorreu lapso temporal superior 

ao seu pedido.

INTIME-SE à parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

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.: 70190 Nr: 450-46.2012.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: UNIÃO - FAZENDA PÚBLICA NACIONAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SUPERMERCADO KONECHEFF LTDA- EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE MORENO HEIDGGER DA 

SILVA - OAB:MT-2287B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Luiz Spolador - 

OAB:5453/MT, Washington Siqueira Barbosa - OAB:MT/3.821-E

 Autos n° 450-46.2012.811.0096 (Código 70190)

Exequente: União – Fazenda Pública Nacional

Executado: Supermercado Konecheff Ltda - EPP

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 115, vez que já decorreu lapso temporal 

superior ao seu pedido.

INTIME-SE à parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 46369 Nr: 101-14.2010.811.0096

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROSIMEIRE ACOSTA, ROSIMEIRE ACOSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos n° 101-14.2010.811.0096 (Código 46369)

Exequente: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

Executado: Rosimeire Acosta e Rosimeire Acosta

Vistos.

INDEFIRO o pedido de fls. 58, vez que já decorreu lapso temporal superior 

ao seu pedido.

INTIME-SE à parte exequente para manifestar-se nos autos, no prazo de 

15 (quinze) dias.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às Providências.

Itaúba, 02 de agosto de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 75110 Nr: 372-47.2015.811.0096

 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): VALDEIR DE SOUZA FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BRENNDA SAMARA VIANA 

VIEIRA - OAB:22044/O

 “Vistos.

Ante a nomeação da douta causídica para acompanhar a solenidade, 

arbitro 1,5 URH a título de honorários advocatícios.

Tendo em vista os princípios que informam o procedimento do juizado 

especial, quais seja, informalidade, celeridade, entre outros, converto esta 

audiência em justificação, momento em que acolho a justificativa do não 

cumprimento do acordo da transação penal às fls. 66, devidamente 

homologado concedendo ao autor do fato o parcelamento do valo de 01 

(um) salário mínimo, em 08 (oito) parcelas, a ser pago mediante a entrega 

de cestas básicas para a APAE de Itaúba/MT, as quais devem perfazer o 

valor acima referenciado, a começar no dia 10 de agosto de 2018, 

devendo ser comprovado mensalmente mediante recibo até o dia 15 

(quinze) de cada mês.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 81234 Nr: 13-29.2017.811.0096

 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): JEFFERSON SIQUEIRA DA SILVA, GARDENIA 

DA CONCEIÇÃO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GESSICA LORCA 

STRAPAZZON - OAB:20249/O

 “Vistos.

Considerando que o teor da certidão de ref. 148, ABRA-SE vista dos 

autos ao Ministério Público para manifestar quanto ao exato endereço do 

autor do fato, bem como o que entender de direito.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário”.

Comarca de Itiquira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57457 Nr: 1318-27.2018.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Arlene da Silva Franca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELLO MARK DE FREITAS - 

OAB:15143/O, VINICIUS LOPES RAIMUNDO - OAB:15696/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte Requerente para, caso queira e no prazo legal, 

impugne a contestação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 37358 Nr: 352-69.2015.811.0027

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARINDA ZANINI CASTELO BRANCO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Coordenador do Posto Fiscal Benedito de 

Souza Corbelino "Dito Preto"

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURI CARLOS ALVES DE 

ALMEIDA FILHO - OAB:9981/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marilci. M. F. de Souza Costa 

e Silva - OAB:4646-MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/2007-CGJ, que 

dispõe sobre o cumprimento de atos ordinatórios pelos senhores gestores 

das varas judiciais cíveis do Estado de Mato Grosso, impulsiono estes 

autos ao setor de envio de matéria p/ imprensa, a fim de intimar o 

Requerente, na pessoa de seu advogado constituído, via DJE, acerca do 

retorno dos autos da 2ª Instância, para, caso queira, manifestar e 

requerer o que entender de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Decorrido o prazo, remetam-se os autos à Requerida (Fazenda Pública), 

para vista acerca do retorno dos autos da 2ª Instância, bem como para 

manifestar, caso queira, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55809 Nr: 567-40.2018.811.0027

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por 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): Raniery Ribeiro Lopes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimação da parte Requerente para, no prazo de 05 dias, manifestar-se 

acerca da certidão do Oficial de Justiça (Ref.: 19.)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 49044 Nr: 1115-02.2017.811.0027

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Pública

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elisdouglas Marques Alberto, Alexandre da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Renato Gonçalves Raposo - 

OAB:9892-B/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9.892-B, para 

promover a defesa do réu Elisdouglas, no prazo legal.

 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, 

Renato Gonçalves Raposo - OAB:9892-B/MT

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta comarca Márcio Rogério 

Martins nomeio como defensor dativo o causídico militante nesta 

municipalidade Dr. Renato Gonçalves Raposo - OAB/MT nº 9.892-B, para 

promover a defesa do réu Jovelino, no prazo legal.

Comarca de Jauru

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35416 Nr: 317-49.2015.811.0047

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: APdP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMdP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Miguel de Carvalho Franco - 

OAB:3.498-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, CLEIDE MARLENA DE AVILA ESPINDOLA - 

OAB:13836, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte autora intimada, através de seu(s) advogado(s), via Diário 

da Justiça Eletrônico – DJE, para que fique ciente do recurso interposto 

pela parte adversa, bem como para que, caso julgue pertinente, ofereça 

contrarrazões.

Jauru, 3 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35178 Nr: 206-65.2015.811.0047

 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: Albino Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 3 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 45382 Nr: 1675-78.2017.811.0047

 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: Daniel Gomes de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tereza José do Nascimento Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE ROBERTO GOMES 

ALBEFARO - OAB:5738/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO
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COMARCA DE JAURU

JUÍZO DA VARA ÚNICA

____________________________________________________________

________

IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e 

norma 2.17.4.7 da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja o advogado da parte autora intimado, a fim de que se manifeste 

acerca do teor do Ofício nº 58/2018, juntados à referência 31.

Jauru, 3 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Autorizado pelo Provimento 052/2007-CGJ

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36906 Nr: 909-93.2015.811.0047

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ronaldo Nogueira Machado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CONRADO AGOSTINI MACHADO 

- OAB:16637

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Seja a parte exequente intimada, através de seu(s) patrono(s), a fim de 

que se manifeste a respeito da inércia do Estado de Mato Grosso, em que 

pese ter recebido o RPV via carga dos autos em 18/11/2016, até a 

presente data não se manifestou.

Jauru, 3 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 35955 Nr: 578-14.2015.811.0047

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Felipe Ricardo Lucas Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleide Marlena de Ávila 

Espíndola - OAB:13.836-B, Rainério Espíndola - OAB:3521-A

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 3 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49517 Nr: 1722-18.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HERICA DE AMORIM RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laet Dias de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JANDERSON FREITAS DA 

COSTA - OAB:21490/O

 Visto.

Cuida-se de AÇÃO DE RECONHECIMENTO E DISSOLUÇÃO DE UNIÃO 

ESTÁVEL C/C ALIMENTOS, GUARDA E PARTILHA DE BENS ajuizada por L. 

S. R. de S., representada por sua genitora e coautora HÉRICA DE AMORIM 

RIBEIRO, em desfavor de LAET DIAS DE SOUZA, todos qualificados nos 

autos.

O feito foi remetido a este Juízo em razão da parte autora ter informado, 

no curso do processo, que alterou seu domicílio, passando a residir nesta 

Comarca, à Rua José Alencar, 549, Bairro Cruzeiro.

Assim, por considerar que este juízo, aparentemente é competente para 

dar prosseguimento à demanda, recebo os autos no estado em que se 

encontram e ratifico os atos processuais anteriormente praticados.

 Dando continuidade ao feito, considerando que a sessão de conciliação 

foi inexitosa e que o Requerido apresentou contestação (fls. 53/63), 

INTIME-SE a parte autora, na pessoa de seu (sua) advogado (a) ou 

mediante remessa dos autos à Defensoria Pública, para apresentar 

impugnação no prazo legal.

Cumpridas as etapas acima, ABRA-SE vista dos autos ao Ministério 

Público e, após, façam os autos conclusos para saneamento ou 

julgamento antecipado do mérito.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 03 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49108 Nr: 1475-37.2018.811.0047

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Cassiano de Moura, Alzira Maria Cândida de Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliane Maria de Souza Silva, Klinger da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: UEMERSON ALVES FERREIRA - 

OAB:14866

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, DETERMINO a intimação da parte autora, na pessoa de 

seus procuradores, para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, atribuindo o valor que pretende ser ressarcido em relação aos 

pedidos de indenização por fruição de imóvel rural e pelos danos morais 

que aduziu ter sofrido, sendo que, a soma destes valores, por 

consequência, deverá corresponder ao valor da causa (art. 292, incisos 

V e VI, do CPC) ou, caso queira, poderá excluir pedido, de qualquer modo, 

deverá corrigir esse tópico da petição inicial, sob pena de indeferimento da 

inicial, nos termos dos artigos 321 e 330, inciso IV, do CPC. Corrigido o 

valor da causa, deverá a parte autora, no prazo suso mencionado, 

recolher as custas complementares decorrentes da alteração, sob pena 

de cancelamento da distribuição (art. 290, CPC).Decorrido o prazo, 

CERTIFIQUE-SE, e voltem os autos conclusos.Cumpra-se expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 03 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49350 Nr: 1609-64.2018.811.0047

 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: EDILENE DA SILVA VIEIRA SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdeci Ferreira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOMAR DE SOUZA FERREIRA 

- OAB:146801

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.

 Cuida-se de requerimento de homologação de INVENTÁRIO POR 

ARROLAMENTO SUMÁRIO do espólio do falecido VALDECI FERREIRA DA 

SILVA ajuizada pela herdeira EDILENE DA SILVA VIEIRA SANTOS.

 Em análise dos autos, nota-se que a parte autora pleiteou, dentre outros 

requerimentos, a gratuidade da justiça.

Os benefícios da justiça gratuita somente devem ser concedidos àqueles 
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que comprovarem insuficiência de recursos para pagar as custas do 

processo e honorários advocatícios.

Assim, considerando que o espólio é o responsável pelas custas 

processuais na ação de inventário, torna-se inadequado o exame da 

situação de hipossuficiência alegada pelo(a) inventariante e herdeiros, a 

fim de que lhes sejam concedidos os benefícios da assistência judiciária 

gratuita.

 Infere-se dos autos, que o patrimônio arrolado é constituído por 01 (um) 

bem imóvel, avaliado em R$ 300.000,00 (trezentos mil reais), bem como 

por 01 (um) bem móvel, automóvel VW/GOL 1.0 GIV, ano 2012, Flex, 

avaliado em R$ 9.000,00 (dezenove mil reais) e 26 unidades (cabeças) de 

gado, sendo 24 fêmeas e 2 machos, avaliados em R$ 36.400,00 (trinta e 

seis mil e quatrocentos), que somados, totalizam a quantia de R$ 

355.400,00 ( trezentos e cinquenta e cinco mil e quatrocentos reais). 

Desse modo, a alegada hipossuficiência financeira não se coaduna com o 

patrimônio do espólio.

Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de assistência judiciária formulado 

na exordial, por conseguinte, DETERMINO a intimação da inventariante 

abaixo nomeada, na pessoa de seu advogado para, no prazo de 15 

(quinze) dias, recolher as custas processuais, sob pena de cancelamento 

da distribuição, nos termos do art. 290, do CPC.

O presente arrolamento sumário segue nos termos dos artigos 659 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Desta forma, nomeio a herdeira 

EDILENE DA SILVA VIEIRA SANTOS inventariante, independente de 

compromisso (art. 660 CPC).

Decorrido o prazo e devidamente certificado, VOLVAM-ME os autos 

conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Jauru/MT, 05 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 49466 Nr: 1696-20.2018.811.0047

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CLAUDINETE DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIAN DOS SANTOS OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA LUCIA NOVAK - 

OAB:10886/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Visto.Tendo em vista que estão preenchidos os requisitos do art. 319 e 

320 do Código de Processo civil, não sendo caso de aplicação do disposto 

no art. 330 do mesmo Codex, RECEBO a petição inicial.DETERMINO que os 

autos sejam processados em segredo de justiça (CPC, artigo 189, inciso 

II).DEFIRO os benefícios da justiça gratuita à parte autora, na forma do 

disposto no artigo 98 do Código Processo Civil, (...)ARBITRO ALIMENTOS 

PROVISÓRIOS em favor dos filhos menores, em 62% (sessenta e dois por 

cento) do salário-mínimo vigente, correspondente ao valor de R$ 593,34 

(quinhentos e noventa e três reais e trinta e quatro centavos), devidos a 

partir da CITAÇÃO, a serem depositados em conta bancária indicada pela 

requerente (Conta Poupança n°19.374-7 Agencia 2214-4 Banco do Brasil), 

em nome da representante dos infantes, até dia 10 (dez) de cada mês.DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO.Considerando a nova sistemática do Código 

de Processo Civil em vigor que prima pela solução consensual dos 

conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá ser promovida pelo 

Estado e estimulada por Juízes, Advogados, Defensores Públicos e 

membros do Ministério Público, DESIGNO audiência de tentativa de 

conciliação/mediação para o dia 10 de SETEMBRO de 2018, às 14h00, a 

ser realizada no Centro de Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania - 

CEJUSC.(...) Caso a audiência de conciliação/mediação alcance a solução 

consensual do conflito, COLHA-SE manifestação do Ministério Público, por 

meio de remessa dos autos e, na sequência, TORNEM-ME os autos 

conclusos.Dê-se ciência ao Ministério Público, nos termos do artigo 698, 

do Código de Processo Civil.Cumpra-se, expedindo o 

necessário.Jauru/MT, 02 de agosto de 2018.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Angela Maria Janczeski Goes

 Cod. Proc.: 36500 Nr: 772-14.2015.811.0047

 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: Elzi Gonçalves Prote

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL NEVACK RIBEIRO - 

OAB:310498

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

ATOS ORDINATÓRIOS (art. 152, VI, do NCPC)

Thiago Silvestre Perrut, Gestor Judiciário, lotado na Vara Única da 

Comarca de Jauru, no uso das funções inerentes ao seu cargo e na forma 

da Lei, em cumprimento à legislação em vigor [art. 152, VI, do NCPC, e arts. 

701, XVIII, e 482, VI, ambos da CNGC], bem assim aos termos contidos nos 

Provimentos nº 52, 53, 54, 55 e 56/2007, da Egrégia Corregedoria Geral de 

Justiça deste Estado, IMPULSIONA os presentes autos, a fim de que:

1. Sejam as partes intimadas acerca do retorno dos autos da Instância 

Superior, bem como para que, caso queiram, se manifestem nos autos.

Jauru, 6 de agosto de 2018.

Thiago Silvestre Perrut

Gestor Judiciário

Comarca de Juscimeira

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 238 Nr: 28-75.1999.811.0048

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NINO DI LORETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/0, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691 - A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALESSANDRO RIBEIRO 

MARTINS - OAB:4.112

 Vistos, etc.

 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, no prazo 

de 15 (quinze) dias, requerendo o que entender oportuno, sob pena de 

arquivamento do feito.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45669 Nr: 2043-50.2018.811.0048

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BRUNO ANTÔNIO DE JESUS SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADELINA NERES DE SOUSA 

CAMPOS - OAB:3877/MT

 Vistos.

1. Cumpra-se, na forma deprecada, servindo a cópia da precatória de 

mandado.

2. Para o cumprimento do ato, designo audiência para o dia 27/08/2018, às 

15h30min (horário oficial de Cuiabá – MT).

 3. Após, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas e 

anotações de estilo.

4. Comunique-se o juízo deprecante.

 5. Intime-se. Cumpra-se com urgência.

Juscimeira-MT, 03 de agosto de 2018.

Alcindo Peres da Rosa

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 5695 Nr: 529-82.2006.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ XAVIER DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO BOSCO CABRAL - 
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OAB:1377-RO, MILLA MUNIQUE RODRIGUES - OAB:21915-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O

 Vistos, etc.

1. Diante das informações juntadas, indefiro o pedido de fls. 266/267, 

determinando que seja expedido o competente precatório, devendo o 

mesmo ser enviado ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, para que seja incluído na ordem cronológica de pagamento.

2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23375 Nr: 1429-21.2013.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERISON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLA CRISTINA BIANCONI - 

OAB:17794/A

 3. ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 282, § 6º, 316 e 321, 

todos do CPP, REVOGO a prisão preventiva do réu ERISON DOS SANTOS, 

devendo o réu ser intimado a comparecer a todos os atos do processo, e 

a não mudar de residência sem comunicação prévia ao juízo, advertindo-o 

que no caso de descumprimento de quaisquer das obrigações ou da 

prática de outra infração penal, será revogado o benefício e, nos termos 

do artigo 282, caput, e seus parágrafos, c/c 319, ambos do CPP, 

DECRETO, por se mostrar adequadas e suficientes por hora, as seguintes 

medidas cautelares para cumprimento pelo réu:I – Comparecimento a todos 

os atos do processo do qual for notificado;II – Comparecimento mensal em 

juízo para informar e justificar suas atividades até o dia 10 (dez) de cada 

mês;III – Manter comportamento social adequado;IV – Proibição de 

frequentar bares, boates e locais congêneres;V – Proibição de 

ausentar-se da Comarca de Peixoto de Azevedo-MT, sem autorização 

judicial, já que sua permanência se mostra conveniente e necessária para 

a investigação e instrução;VI – Recolhimento domiciliar no período noturno 

e nos dias de folga;VII – Comunicar ao juízo qualquer mudança de 

endereço;VIII – Não cometer novas infrações penais.4. Ademais, revogo a 

decisão que determinou a suspensão do processo e do prazo 

prescricional, devendo o feito seguir seu curso regular.5. Determino que o 

réu seja citado/intimado pessoalmente antes de ser colocado em liberdade. 

Expeça-se o(a) Sr(a). Gestor(a) o necessário para tanto.6. Expeça-se 

alvará de soltura, se por outro motivo não estiver preso, devendo ser 

encaminhado para imediato cumprimento.7. Determino que seja expedida 

carta precatória para a Comarca de Peixoto de Azevedo - MT para que 

naquela Comarca sejam fiscalizadas as medidas cautelares diversas da 

prisão impostas ao réu, devendo ser informado como sendo o endereço 

do réu o indicado à fl. 125.8. Dê-se ciência da presente decisão ao 

Ministério Público.9. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta 

precatória. Cumpra-se com a urgência que o caso requer.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 45018 Nr: 1765-49.2018.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WELINGTON AMARAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WELLYSON BRAGA MENDES - 

OAB:21026/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de intimar o advogado 

do Réu a juntar procuração nos autos no prazo legal, tendo em vista o 

cota ministerial informando que vai manifestar quanto ao pedido de 

liberdade, após a regularização processual..

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 7382 Nr: 845-61.2007.811.0048

 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

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PAULO BATISTA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES DE 

MELLO - OAB:5026 MT, MARCELO ALVES PUGA - OAB:5058, RÓBER 

CÉSAR DA SILVA - OAB:4784-b

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 601 Nr: 7-41.1995.811.0048

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RUSSI & RUSSI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JUSCIMEIRA COMÉRCIO DE DIESEL LTDA.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: REMI CRUZ BORGES - 

OAB:MT/11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nélio Saraiva Pain - 

OAB:4245-A

 Vistos, etc.

 1. Intimem-se a parte autora para que se manifeste nos autos, dando 

prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias, requerendo o que 

entender oportuno, sob pena de arquivamento.

 2. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 8401 Nr: 719-74.2008.811.0048

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO BATISTA DE CASTRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE 

ADMISSÃO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO ANDRIGO BAÍA 

EDUARDO - OAB:14.159-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO CARLOS TAVARES 

DE MELLO - OAB:5026 MT, RÓBER CÉSAR DA SILVA - OAB:4784-b

 Vistos, etc.

1. Trata-se de execução de sentença, com as partes já qualificadas.

2. Foi informada a total quitação do débito, demandando o arquivamento 

definitivo dos autos, uma vez que cumprido o objetivo processual.

3. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso II, do Novo Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo com resolução de mérito, uma vez 

que satisfeita a dívida pela parte devedora, tornando sem efeito, por 

corolário, eventuais penhoras/arrestos realizados nos autos.

4. Sem custas e despesas processuais, sem honorários advocatícios.

5. Após o trânsito em julgado, certifique-se, procedendo-se as anotações 

de estilo, dando-se baixa e arquivando-se os autos.

6. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38065 Nr: 2097-50.2017.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADDS, AFS, JM, RAS, WFLDCDS, FODS, 

BRSM, SPV, GCBS, RLDA, KLR, DCEDS, NEDS, BET, CSS, MADA, RDDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - 

OAB:15310, REMI CRUZ BORGES - OAB:11148-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO SILVEIRA 

GUIMARÃES JUNIOR - OAB:15694-MT, DANIELA DE OLIVEIRA - 
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OAB:17.793, DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:, DEYVER ALMEIDA DOS ANJOS - OAB:15310, HILARIO AMARAL 

NETO - OAB:20900/O, ISIA MARIA DE FARIA - OAB:7130, JOAO 

RICARDO FILIPAK - OAB:11551/O, MULLENA CRISTINA MARTINS DOS 

SANTOS - OAB:21363-O, ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA - 

OAB:6133-B, RAFAEL SANTOS DE OLIVEIRA - OAB:14885/O, REMI 

CRUZ BORGES - OAB:11148-A, THELMA APARECIDA GARCIA 

GUIMARAES - OAB:3402

 Vistos.

1. Compulsando detidamente os autos, verifico no petitório de 

fl.1233/1237, pedido autorização formulado pelo acusado Bruno Risther 

Souza Mascarenhas, no entanto, em fl. 1303 foi determinado a extensão 

dos efeitos do Habeas Corpus de nº. 1005262-04.2018.8.11.0000 ao 

acusado, ora postulante, logo este goza de todos os benefícios 

concedidos aos demais corréus.

 Desta forma, deixo de analisar o pedido contido no petitório retro 

mencionado, ante a ocorrência da perca do objeto.

2. Ademais disso, certifique-se a Sr(a). Gestor(a) o cumprimento da 

determinação contida em fl. 1230, especificadamente no item “9”.

3. Intimem-se. Expeça-se o necessário, inclusive carta precatória. 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 26389 Nr: 273-27.2015.811.0048

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VITOR MARTINS VALEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSÉ HUMBERTO 

DAMASCENA - OAB:4846-MT

 Vistos.

1. Dê-se vistas ao Ministério Público, para manifestar-se nos autos, no 

prazo de 10 (dez) dias.

 2. Após, venham-me conclusos para deliberações.

3. Cumpra-se.

Juscimeira-MT, 04 de agosto de 2018.

ALCINDO PERES DA ROSA

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43429 Nr: 1012-92.2018.811.0048

 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: JOELMA ALVES DE OLIVEIRA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43436 Nr: 1018-02.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NORMA FRIZZEIRA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HILARIO AMARAL NETO - 

OAB:20900/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43396 Nr: 982-57.2018.811.0048

 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: CREIRY APARECIDA DE SOUZA RODRIGUES

 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:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43428 Nr: 1011-10.2018.811.0048

 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: JANAINA PAULA FERREIRA CHAVES

 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:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43441 Nr: 1023-24.2018.811.0048

 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: WILIAN PEDRO FERREIRA CHAVES

 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:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43400 Nr: 986-94.2018.811.0048

 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: ELIENE SANDRA DA SILVA

 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:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 41778 Nr: 330-40.2018.811.0048

 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: ANTONIO LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TAMIRES PAULA COSTA LEITE - 

OAB:21419/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EVANDRO CESAR ALEXANDRE 

DOS SANTOS - OAB:OAB/ MT13431A

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 36157 Nr: 1222-80.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PSAA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CRADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ILLI MORETTI CIRQUEIRA. - 

OAB:19686/MS, NATAN MACHT - OAB:21535

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS SUELEN GARCIA - 

OAB:12190/MT

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013, impulsiono os autos a fim de INTIMAR a parte 

autora a tomar ciência do resultado do exame do DNA de Ref. 48 e da 

petição da parte requerida de Ref. 49, no prazo de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37131 Nr: 1673-08.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ODENILSON GONÇALVES PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNNA LUIZA QUEIROZ 

MOLATO - OAB:18396/O, SOILA JORDANA PEREIRABASTOS - 

OAB:21780/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 43288 Nr: 935-83.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSÉ ANTÔNIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MULLENA CRISTINA MARTINS 

DOS SANTOS - OAB:21363-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO ESTADO 

DE MATO GRIOSSO - OAB:

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 42548 Nr: 622-25.2018.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ERONDINA IRIAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DERCIO LUPIANO DE ASSIS 

FILHO - OAB:12466

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCELO NUNES ARAKAKI - 

OAB:292271, PROCURADOR(A) DO INSTITUTO NACIONAL - INSS - 

OAB:

 .

Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem de 

Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para impugnar a 

contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 27096 Nr: 539-14.2015.811.0048

 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: MANOEL SANTANA PEREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENÉRGIA S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MURILLO ESPINOLA DE 

OLIVEIRA LIMA - OAB:3127-A

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38213 Nr: 2166-82.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDSON GOMES MONTEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBERT LUIS DE SOUZA 

CONCEIÇÃO - OAB:21251/O

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 37506 Nr: 1807-35.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSIMAR DA SILVA TEIXEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIO ALMEIDA DE SOUZA - 

OAB:11716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILBERTO DE SOUSA - 

OAB:11319

 Nos termos da legislação vigente, Provimento n.º 56/2007-CGJ e Ordem 

de Serviço n.º 02/2013J, abro vista dos autos à parte autora para 

impugnar a contestação, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 24145 Nr: 352-40.2014.811.0048

 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: IVANETE DA SILVEIRA LEITE ARRUDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA- MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUSCELINO BARRETO MONTEIRO 

- OAB:3764/MT, RUBSON PEREIRA GUIMARÃES - OAB:18839

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KEROLAYNE LORRAYNE 

CASTALDELI GUALBERTO - OAB:19873/O, PROCURADOR(A) DO 

MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23506 Nr: 1531-43.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: NILZA MOREIRA DE AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23333 Nr: 1388-54.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUCILENE ALVES DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23284 Nr: 1342-65.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALEXSANDRA APARECIDA DE FARIA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE MATO 

GRIOSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23283 Nr: 1341-80.2013.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANDRÉIA CARDOSO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS OTAVIO TROVO 

MARQUES DE SOUZA - OAB:5266, PROCURADOR(A) DO ESTADO DE 

MATO GRIOSSO - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 23275 Nr: 1334-88.2013.811.0048

 AÇÃO: Procedimento Sumário->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARLENE SILVA SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHERNENKO DO NASCIMENTO 

COUTINHO - OAB:17553/MT, RENATO DIAS COUTINHO NETO - 

OAB:11003/A, VALDIR SCHERER - OAB:3720

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GERALDO DA COSTA RIBEIRO 

FILHO - OAB:3234/B, PROCURADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO - 

OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 10846 Nr: 493-98.2010.811.0048

 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: CÍCERO CAETANO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JÚNIOR - OAB:8.143-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JORGE MAURÍCIO RODRIGUES 

DA SILVA-PROCURADOR FEDERAL - OAB:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar as partes, nas pessoas 

dos seus procuradores, para que se manifestem sobre o retorno dos 

autos da segunda instância, requerendo o que entenderem de direito no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alcindo Peres da Rosa

 Cod. Proc.: 38208 Nr: 2161-60.2017.811.0048

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLAUDETE MARISA MARSAROTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEZ DA SILVA PINTO 

JUNIOR - OAB:8143/A, GILSON KRAYCZY - OAB:22754-O, MARLA 

DENILSE RHEINHEIMER - OAB:12123-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PROCURADOR(A) DO 

INSTITUTO NACIONAL - INSS - OAB:

 3.1. ANTE O EXPOSTO, julgo totalmente procedente o pedido contido na 

inicial, para o fim de condenar o requerido no pagamento à autora do 

benefício previdenciário de aposentadoria por idade, nos termos do artigo 

143 da Lei 8.213/91, no valor de um salário mínimo por mês, inclusive 13º 

salário, devido a partir da data do requerimento administrativo. Por estarem 

presentes os requisitos da prova inequívoca da verossimilhança da 

alegação, conforme demonstrado, bem como o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação, eis que se trata de verba de caráter 

alimentício, urgente por natureza, defiro, ainda, o pedido de tutela 

antecipada veiculado neste ato, para o fim de determinar a implantação do 

benefício na folha de pagamento do requerido, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, sob pena de pagamento de multa diária correspondente a R$ 

200,00 (duzentos reais), a ser revertida em prol da parte autora.3.2. As 

prestações em atraso serão pagas de uma só vez, corrigidas 

monetariamente nos termos das Leis 6.899/81 e 8.213/91, bem como 

legislação superveniente, até o efetivo pagamento, bem como acrescidas 

dos juros moratórios de 1% ao mês (art. 406, CC c/c. 161, § 1º, CTN), a 

contar da citação, em relação às parcelas a ela anteriores, e de cada 

vencimento, quanto às subsequentes, incidindo essa taxa de juros até a 

entrada em vigor da Lei nº. 11.960/2009 (DOU de 30/06/2009), a partir de 

quando os juros moratórios deverão ser aplicados à razão de 0,5% ao 

mês, tendo em vista que estes são os juros consagrados nas cadernetas 

de poupança .3.3.

Comarca de Marcelândia

Vara Única

Expediente
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 74026 Nr: 1748-58.2017.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYRTON SENNA BEZERRA INÁCIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR o Requerente para que, no prazo legal, 

se manifeste sobre a Contestação de fls. 83 e seguintes.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 63806 Nr: 836-66.2014.811.0109

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA RODRIGUES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VIVO S/A, VIVO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL FRANÇA SILVA - 

OAB:OAB/MT 17826-A, FAYROUZ MAHALA ARFOX - OAB:13033, JOSE 

ALBERTO COUTO MACIEL - OAB:OAB/DF 513

 Nos termos da Legislação Vigente de Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para INTIMAR a Exequente para que no prazo de 10 

(dez) dias, se manifeste requerendo o que de direito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 42340 Nr: 4-63.1996.811.0109

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAUZE EL KADRE, JAMIL JANENE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE CASSEMIRO PEREIRA DE 

CASTRO, MARIA AMELIA MOREIRA, CÉLIA PEREIRA DE CASTRO, PAULO 

PEREIRA DE CASTRO, ANDREIA DA SILVA FREITA DE CASTRO, MARIA 

ADELIA DE CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcio Luiz Niero - 

OAB:11333-PR, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos - OAB:36389

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CASSIO DE ALMEIDA 

FERREIRA - OAB:19625/O, José Carvalho Duarte - OAB:MT - 4.346-A, 

Sileno Rezende Tavares - OAB:5652/MT

 (08) Intime-se as partes para, em 10 dias, informarem se possuem outras 

provas a produzir;

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 60695 Nr: 661-43.2012.811.0109

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HELIO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO 

MADEIRAS - EPP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROMES JÚLIO TOMÁZ - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): HELIO DELLA VEDOVA DE ARAÚJO 

MADEIRAS - EPP, CNPJ: 03866337000174, Inscrição Estadual: 

13.194.613-7. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO do(s) executado(s) acima qualificado(s), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, quanto aos termos da ação 

executiva que lhe(s) é proposta, consoante consta da petição inicial a 

seguir resumida, para, no prazo de 05 (cinco) dias, contados da expiração 

do prazo deste edital, pagar o débito acima descrito, com atualização 

monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. Data de Distribuição da 

Ação: 11/07/2012.

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pela 

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO em face de HELIO 

DELLA VEDOVA DE ARAÚJO MADEIRAS - EPP, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de CDA N° 20127430, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: 7430/2012.

 Data de Inscrição da Dívida Ativa: 29/06/2012

 - Valor Total: R$ 903.027,90 - Valor Atualizado: R$ 903.027,87 - Valor 

Honorários: R$ 0,00

Despacho/Decisão: Vistos etc.Instada a se manifestar sobre a certidão de 

p. 21, 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, 09 de julho 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.: 32183 Nr: 2033-37.2006.811.0109

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESPÓLIO ARGEU SAMPAIO, JOSÉ FRANCISCO 

SAMPAIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSEMAR PETROSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andrei César Dominguez - 

OAB:8094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Felicio Jose dos Santos - 

OAB:3.375/TO

 Intime-se a parte autora para, em 05 dias, manifestar(em)-se sobre fls. 

362;

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 77566 Nr: 1788-06.2018.811.0109

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CS BRASIL TRANSPORTES DE PASSAGEIROS E 

SERVIÇOS AMBIENTAIS LTDA.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTER JULIAO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX COSTA PEREIRA - 

OAB:38665

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação Vigente e Provimento n.º 56/2007 – CGJ, 

impulsiono este feito para intimar o Autor para que no prazo de 10 (dez) 

dias efetue o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça no valor de 

R$ 120,00 (cento e vinte reais), Comunidade Bom Jaguar, acessando o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionando o menu 

SERVIÇOS na barra superior, escolhendo a opção GUIAS que irá abrir a 

página do Departamento de Controle e Arrecadação, onde o usuário 

selecionará Emissão de Guia de Diligência.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Siman Carvalho

 Cod. Proc.: 65980 Nr: 755-83.2015.811.0109

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAURO GUERREIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES FERREIRA GUERREIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Francisco Pascoalão - 
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OAB:16.500-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 (07) Intime-se a parte (x__) autora (__) ré, para, em 05 dias, 

manifestar(em)-se sobre fls. _211/212___;

Comarca de Matupá

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72529 Nr: 239-52.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON WILLIAMS RIBEIRO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 239-52.2018.811.0111 (Código 72529)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimento

Requerido: Jefferson Willians Ribeiro Silva

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pela AYMORÉ 

CREDITO, FINANCIMENTOS E INVESTIMENTOS em face de JEFFERSON 

WILLIANS RIBEIRO DA SILVA, ambos qualificados nos autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção 

(ref.6).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.

Revogo eventuais constrições e delibero pelo recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, se expedido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 74071 Nr: 1025-96.2018.811.0111

 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: João Jandir Nekel

 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 A PETIÇÃO INICIAL, ante a ausência de 

interesse processual, e, por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, sem 

resolução de mérito, com fundamento do artigo 485, I, do Código de 

Processo Civil.Sem custas processuais e honorários advocatícios, ante a 

gratuidade da justiça.Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

I n t i m e - s e .  C o m u n i q u e - s e . C u m p r a - s e ,  e x p e d i n d o - s e  o 

necessário.Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72046 Nr: 3707-58.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUCIMARA NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71269 Nr: 3291-90.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: NAIR MARIA DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 
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sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72044 Nr: 3705-88.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENISE MARTINOTTO MAZZONETTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72050 Nr: 3711-95.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IVANIA BASSI PERUZZO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3711-95.2017.811.0111 (Código 72050)

Classe – Assunto: Ordinária

Requerente: Ivania Bassi Peruzzo

 Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Com fulcro no princípio da cooperação, intime-se a parte requerente para 

manifestar sobre a natureza contratual na modalidade temporária 

supostamente posterior ao período de 1994, conforme alegado pela parte 

requerida.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 65998 Nr: 478-90.2017.811.0111

 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: KCBB, RB

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NSN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA FERDINANDO VAREA - 

OAB:10641

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 478-90.2017.811.0111 (Código 65998)Classe – 

A s s u n t o : A v e r i g u a ç ã o  d e  P a t e r n i d a d e R e q u e r e n t e : R i c a r d o 

BanhezaRequerido: Nelson Souto NetoVistos em correição.1) Tendo em 

vista o teor da certidão inclusa (ref. evento 48), NOMEIO como defensora 

dativa a causídica DRA. ANDRÉIA FERDINANDO VAREA para patrocinar 

os interesses do requerente Ricardo Banheza.Tomando em conta a 

natureza da causa, FIXO os honorários da mencionada advogada em 04 

(quatro) URH (Unidade Referencial De Honorário), de acordo com a tabela 

de honorários da OAB/MT.Com arrimo no artigo 2º, do Provimento nº 

09/2007/CGJ, à advogada nomeada para o “múnus” público não caberá os 

privilégios processuais garantidos aos Defensores Públicos. Deixo 

consignado, ainda, os termos dos §§ 1º e 4º do mencionado provimento, 

para fins de conhecimento e advertência ao advogado nomeado. (....) 

”Registre-se, também, que são obrigações fundamentais para a 

percepção da remuneração ora arbitrada (artigo 6º do Provimento 

09/2007/CGJ): i) patrocinar a causa do beneficiário com zelo e diligência, 

usando de todos os recursos técnico-profissionais, até decisão final, 

inclusive de instâncias superiores, se for o caso; ii) não receber do 

beneficiário qualquer remuneração a título de honorários profissionais. 

Assim, o descumprimento dessas obrigações importará na substituição do 

Defensor Dativo e na perda do direito à remuneração, com devolução de 

eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das sanções 

administrativas, penais e disciplinares.Oportunamente será determinada a 

expedição de certidão em favor da Defensora Nomeada para cobrança 

junto ao Estado de Mato Grosso.2) INTIME-SE a advogada nomeada da 

presente decisão, bem como o requerente para comparecer ao escritório 

da causídica.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 02 de 

agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72054 Nr: 3715-35.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINEZ BERTÃO MARCINIAK

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 
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honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71324 Nr: 3322-13.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDIVALDO HIDALGO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71267 Nr: 3289-23.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDNA SCHWINGEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72042 Nr: 3703-21.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rose Marí de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71332 Nr: 3330-87.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Matupá/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLEBER KOCHHANN - 

OAB:7678/O

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 
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observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72048 Nr: 3709-28.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DENYS DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3709-28.2017.811.0111 (Código 72048)

Classe – Assunto: Ordinária

Requerente: Denys da Silva Lopes

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Com fulcro no princípio da cooperação, intime-se a parte requerente para 

manifestar sobre a natureza contratual na modalidade temporária 

supostamente posterior ao período de 1994, conforme alegado pela parte 

requerida.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57730 Nr: 1063-16.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Ante o exposto, JULGO EXTINTA a punibilidade do reeducando LEANDRO 

NASCIMENTO, devidamente qualificado nos autos, pela ocorrência da 

prescrição da pretensão executória, com relação ao delito a ele imputado, 

nos termos do artigo 107, inciso IV, c.c. o artigo 109, V, c/c o artigo 110, 

§1°, art. 112, inciso I, e art. 114, inciso II, todos do Código 

Penal.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor Dativo, qual 

seja Dr. Ivaine Molina Júnior, com o valor total e corrigido dos honorários 

que lhes são devidos (04 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Após o trânsito em julgado, devidamente certificado, arquive-se 

com as baixas e anotações necessárias.Ciência ao Ministério 

Público.Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67239 Nr: 3105-82.2008.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVANGELISTA ALVES MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Processo nº 3105-02.2008.811.0111.

Código nº 67239

Vistos.

Processo em ordem.

Analisando os autos, verifico que não foi cumprido o item 02 da decisão 

de ref. 51, diante disso, intime-se a Defesa para apresentar o endereço e 

qualificação completa das testemunhas que pretende ouvir, no prazo de 

05 dias.

Decorrido o prazo, certifique-se.

Após, façam-me os autos conclusos.

 Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72037 Nr: 3698-96.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDISON MARQUES DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3698-96.2017.811.0111 (Código 72037)

Classe – Assunto: Ordinária

Requerente: Edison Marques de Amorim

Requerido: Estado de Mato Grosso

Vistos.

Com fulcro no princípio da cooperação, intime-se a parte requerente para 

manifestar sobre a natureza contratual na modalidade temporária 

supostamente posterior ao período de 1994, conforme alegado pela parte 

requerida.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72055 Nr: 3716-20.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: PAULO CESAR DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 
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custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72057 Nr: 3718-87.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SILVANE ELOIZA PEREIRA DA SILVA E

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72051 Nr: 3712-80.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADRIANA BAZONI RODRIGUES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDA DE FREITAS ROSA - 

OAB:9.028-B/MT, LUCIOLA MORESCHI PASSANELI - OAB:21371/O, 

MELISSA SARZI SARTORI AZEVEDO - OAB:7914

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido para 

CONDENAR a parte requerida a incorporar à remuneração da parte autora 

o percentual a ser apurado em liquidação por arbitramento, decorrente da 

perda ocorrida na conversão da moeda de Cruzeiro Real para URV, 

devendo o reajuste incidir sobre todas as verbas percebidas pela parte 

autora no mencionado período, a qualquer título, inclusive férias (terço 

constitucional), gratificação natalina e qualquer vantagem ou benefício 

assegurado em decorrência de lei, nos termos da Lei Federal nº 8.880/94, 

com o consequente pagamento das diferenças que forem apuradas, 

observando-se o limite máximo de 11,98% e respeitada a prescrição 

quinquenal.Correção monetária pelos índices do IPCA-E e juros moratórios 

no percentual de 6% (seis por cento ao ano), a partir da citação válida, até 

a data da nova redação do artigo 1º- F da Lei n. 9.494/97, com a redação 

dada pela Lei nº 11.960 de 29.06.2009, quando então deverão incidir os 

índices oficiais de remuneração básica e juros aplicáveis à caderneta de 

poupança. Determino a liquidação de sentença por arbitramento, a fim de 

apurar a existência de efetiva defasagem remuneratória do servidor e em 

sendo constatada a defasagem, aquilatar o percentual devido. Dada a 

sucumbência em maior proporção, condeno a parte ré ao reembolso das 

custas e despesas processuais adiantadas, bem como ao pagamento de 

honorários advocatícios cujo percentual, dada a iliquidez da sentença, 

será apurado oportunamente, nos termos do art. 85, § 4º, inciso II, do 

Código de Processo Civil.Extingo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC.Sentença sujeita ao reexame 

necessário.P. R. I. C.Matupá, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza 

de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72425 Nr: 195-33.2018.811.0111

 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: Benedito da Cruz Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ALICE DIAS SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELUCIA RODRIGUES DE 

SOUZA - OAB:16071

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 195-33.2018.811.0111 (Código 72425)

Classe – Assunto: Arrolamento Sumário

Requerente: Benedito da Cruz Silva

Requerido: Espólio de Alice Dias Silva

Vistos.

Compulsando os autos, verifico a ausência de documentos essenciais 

para dar prosseguimento ao feito, notadamente o instrumento de 

procuração outorgado pelo inventariante, Sr. Benedito da Cruz Silva, e 

seus documentos pessoais, bem como a certidão de casamento do 

inventariante e “de cujus”.

Assim, intime-se a parte requerente para regularizar a situação 

processual, no prazo de 15 (quinze) dias.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de agosto de 2018.

 Suelen Barizon

 Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59988 Nr: 207-18.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO ELEUTHERIO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUY BARBOSA MARINHO 

FERREIRA - OAB:3596-A/MT

 Código nº 59988

Processo nº 207-18.2016.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de outubro de 

2018, às 12h15min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69483 Nr: 2467-34.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MOISES GOES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 69483

Processo nº 2467-34.2017.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de outubro de 

2018, às 13h15min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73537 Nr: 744-43.2018.811.0111

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGERIO RODRIGUES MOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 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.: 58204 Nr: 1259-83.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IDEGLAN ALVES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KASSIO ROBERTO PEREIRA - 

OAB:12691/B

 Código nº 58204

Processo nº 1259-83.2015.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 

2018, às 16h45min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 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:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora, para providenciar o pagamento 

da diligência do oficial de justiça, no prazo de 5 dias, através de guia a ser 

emitida pelo site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: www.tjmt.jus.br, 

para citação do(s) executado(s), devendo juntar aos autos a guia 

recolhida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73522 Nr: 733-14.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Diante do exposto, julgo IMPROCEDENTE o pedido da denúncia e, em 

consequência, ABSOLVO JEFFERSON SANTOS DO NASCIMENTO, 

qualificado nos autos, da prática do crime previsto no artigo 157, § 2º, 

incisos I e II, (por duas vezes), na forma do art. 69, ambos do Código 

Penal, nos termos do artigo 386, inciso VII, do Código de Processo 

Penal.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA em favor de Jefferson Santos 

do Nascimento, colocando-o em liberdade se por outro motivo não estiver 

preso.EXPEÇA-SE certidão de créditos em favor do Defensor Dativo, qual 

seja Dr. Arlon de Souza Porto, com o valor total e corrigido dos honorários 

que lhes são devidos (10 URH), para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso.Cumpra-se, expedindo o necessário.CIÊNCIA ao Ministério Público 

e  à  D e f e s a . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e m - s e . 

Comunique-se.Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 35545 Nr: 388-92.2011.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADRIANO DOS SANTOS FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 35545

Processo nº 388-92.2011.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de outubro de 

2018, às 14h.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 
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interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57930 Nr: 1148-02.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DE LOURDES FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Código nº 57930.

Processo nº 1148-02.2015.811.0111.

Vistos.

Trata-se de embargos à execução proposto pelo INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS em face da pretensão executória 

apresentada pela parte exequente.

A parte embargada se manifestou à Ref. 07 concordando com os cálculos 

apresentados.

É o breve relato. Fundamento e DECIDO.

Inicialmente, vale registrar que no tocante ao mérito propriamente dito dos 

embargos, não houve oposição do exequente, razão pela qual é evidente 

a sua sucumbência nesta fase processual.

Dessa forma, JULGO PROCEDENTES os embargos à execução, para 

acolher os cálculos apresentados à fl. 11, homologando-os.

Ante a sucumbência na fase executória, condeno o 

embargado/requerente em honorários de sucumbência, no percentual de 

10% sobre o valor da diferença discutida, possibilitando o decote desse 

montante, daquele arbitrado em favor do patrono na embargada, na fase 

de conhecimento.

Procedida a retificação do cálculo e, transitada em julgado essa decisão, 

expeça-se RPV, discriminando o valor devido à embargada e outra em 

favor dos patronos, em relação aos honorários.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69078 Nr: 2229-15.2017.811.0111

 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: JULIO ALVES DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPÓLIO DE ADAME PADILHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RUBY DE CARVALHO - 

OAB:21568

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2229-15.2017.811.0111 (Código 69078)

Classe – Assunto: Usucapião

Requerente: Julio Alves de Souza

Requerido: Espólio de Adame Padilha

Vistos.

Intime-se a parte requerente para instruir o pedido de ref.09, sob pena de 

extinção.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57009 Nr: 737-56.2015.811.0111

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON FIDELIS DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSÉ APARECIDO GELINSKY, VILMA DE 

ALMEIDA GELINSKY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432, KASSIO ROBERTO PEREIRA - OAB:12691/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO do advogado da parte autora/exedquente, 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.: 71756 Nr: 3526-57.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ivanir de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº 71756

Processo nº 3526-57.2017.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de outubro de 

2018, às 15h.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72971 Nr: 464-72.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CELSO SOARES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Código nº 72971

Processo nº 464-72.2018.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 

2018, às 14h45min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 
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Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72820 Nr: 390-18.2018.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIEGO HENRIQUE MARQUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 Código nº 72820.

Processo nº 390-18.2018.811.0111.

Vistos.

DEFIRO os requerimentos formulados pelo Ministério Público à Ref. 65.

Para tanto, expeça-se Carta Precatória para a Comarca de Cuiabá/MT, 

com a finalidade de realização da oitiva da testemunha Dheneffer Caroline 

Braghin da Silva, devendo constar o endereço indicado à Ref.65.

Intime-se a Defesa. Ciência ao Ministério Público.

Expeça-se o necessário.

Cumpra-se, com urgência.

Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 69620 Nr: 2527-07.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAURI FLORIANO PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IVAINE MOLINA JUNIOR - 

OAB:21264/O

 Ante o exposto, com fundamento no artigo 413 do Código de Processo 

Penal, JULGO PROCEDENTE o pedido constante da denúncia, em juízo 

provisório de admissibilidade da culpa, para o fim de PRONUNCIAR o 

acusado MAURI FLORIANO PEREIRA, devidamente qualificado nos autos, 

a fim de que seja submetido a julgamento pelo Tribunal Popular do Júri, 

como incurso nas penas do artigo 121, § 2º, incisos V e VII, na forma do 

art. 14, inciso II e art. 29, todos do Código Penal, ainda, pelos artigos 157, § 

2º, incisos I, II e V, por quatro vezes, na forma do art. 71 ambos do Código 

Penal; art. 157, § 2º, inciso I, II e V, por duas vezes, na forma do art. 71 

ambos do Código Penal, art. 180, “caput” c/c art. 29 ambos do Código 

Penal, todos na forma do art. 69 do Código Penal.Nos termos do artigo 413, 

§ 3º, do Código de Processo Penal, registro que o acusado MAURI 

FLORIANO PEREIRA deverá permanecer preso, uma vez que, não 

vislumbro nenhuma alteração na situação fática desde o decreto da prisão 

cautelar.Até porque, os elementos nos autos indicam haver necessidade 

da manutenção da segregação do réu, a fim de garantir a ordem pública, 

conforme restou fundamentado na decretação da prisão 

preventiva.INTIMEM-SE pessoalmente o acusado e o Ministério Público 

acerca da presente sentença de pronúncia (artigo 420, I, do CPP, com 

redação alterada pela Lei nº 11.689/2008). Intime-se a Defesa.Após, 

preclusa a presente decisão, devidamente CERTIFICADO, REMETAM-SE os 

autos ao Juízo competente para presidir a fase do “judicium 

causae”.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.Matupá/MT, 

31 de julho de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73794 Nr: 849-20.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOSE APARECIDO LEITE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA 

- OAB:94243/SP, JAMIL ALVES DE SOUZA - OAB:12880/O

 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.: 64788 Nr: 2545-62.2016.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEFERSON HENRIQUE PEREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiana Vasconcelos Borges 

Martins - OAB:13.994-A/MT, LUCIANA COSTA PEREIRA - OAB:17498, 

Renato Chagas Correa da Silva - OAB:OAB/MT 8.184-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 Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68232 Nr: 1751-07.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILSON BENEDITO PINTO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Felipe Augusto Ribeiro de 

Oliveira - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 1751-07.2017.811.0111 (Código 68232)

Classe – Assunto: Ação Civil Pública

Requerente:Ministério Público Estadual

Requerido: Wilson Benedito Pinto

Vistos.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (ref.16), intime-se o Ministério 

Público para se manifestar.

Após, conclusos para deliberação.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61456 Nr: 771-94.2016.811.0111

 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: Ednaldo de França

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RAFAEL BARION DE PAULA - 

OAB:11063

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código nº 61456.

Processo nº 771-94.2016.811.0111.

Vistos.

Levando-se em consideração o teor da informação de Ref. 39, INTIME-SE 

a parte requerente, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se manifeste nos 

autos e, apresente justificativa quanto ao não comparecimento à perícia 

designada, sob pena de extinção do feito.
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Após, conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71181 Nr: 3233-87.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anita Frigeri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANA RITA DA SILVA MARAFON - 

OAB:12.275-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 3233-87.2017.811.0111.

Código Apolo nº 71181.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo 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.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 13h, 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, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71262 Nr: 3286-68.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: BEATRIZ MEINERZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Cunha Barbosa Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS CARLOS BERNARDINO 

TEIXEIRA - OAB:14077

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3286-68.2017.811.0111 (Código 71262)

Classe – Assunto: Obrigação de Fazer

Requerente: Beatriz Meinerz

Requerido: Antônio da Cunha Barbosa Filho

Vistos.

Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por BEATRIZ MEINERZ 

em face de ANTÔNIO DA CUNHA BARBOSA FILHO, ambos qualificados 

nos autos.

Em decisão fundamentada, o pedido de tutela de urgência e a assistência 

judiciária gratuita foi indeferido, e condicionada a citação para após o 

recolhimento das custas e despesas processuais.

Irresignada, a parte requerente interpôs agravo de instrumento, cujo 

pedido liminar também foi indeferido pelo Tribunal Estadual.

Em simples petição, a parte requerente requereu a extinção do feito, bem 

como a reconsideração da decisão outrora para conceder a assistência 

judiciária gratuita.

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Considerando que a parte requerente manifestou desinteresse no 

prosseguimento do feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência, nos termos em que foi requerido.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Outrossim, mantenho incólume a decisão que indeferiu o pedido de 

assistência judiciária gratuita pelas mesmas razões expostas, ratificadas 

pela decisão do E. Tribunal Estadual, razão pela qual condeno a parte 

requerente ao pagamento de custas e taxas judiciárias.

Não havendo o pagamento das custas e despesas processuais, 

comunique-se ao Departamento de Controle e Arrecadação (DCA) para as 

providências pertinentes.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67343 Nr: 1234-02.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JEFERSON ALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SKY SERVIÇOS DE BANDA LARGA LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCUS AUGUSTO GIRALDI 

MACEDO - OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13.245

 Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE OS PEDIDOS para:a) 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA DO DÉBITO no montante de R$ 419,78 

(quatrocentos e dezenove reais e setenta e oito centavos), representados 

pelo contrato 1502952048 e, por consequência, determinar o 

cancelamento definitivo da inscrição restritiva nominal do requerente;b) 

CONDENAR a parte requerida ao pagamento de indenização à parte 

requerente, no valor de R3.000,00 (três mil reais) à título de indenização 

por danos morais corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data 

(STJ, súmula 362) e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da 

data do evento danoso (setembro/2016; STJ, súmula 54) e, via de 

consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em razão da 

sucumbência, condeno o requerido ao pagamento das custas, despesas 

processuais e honorários advocatícios da parte contrária, estes fixados 

em 10% do valor total da condenação, com fulcro no artigo 85, § 2º do 

novo Código de Processo Civil.Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações pertinentes.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 02 de agosto 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61309 Nr: 702-62.2016.811.0111

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PGNC, PVRDCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O

 Ante o exposto, inexistindo interesse no prosseguimento da presente 

representação do menor infrator PABLO GABRIEL NUNES COSTA, julgo 

EXTINTO o feito e determino o ARQUIVAMENTO DEFINITIVO dos autos, 

com as baixas e anotações necessárias.Considerando que a CNGC 

dispõe em seu art. 1.387 sobre a desnecessidade de intimação do 

acusado nas hipóteses de sentenças extintivas, por aplicação análoga, 

determino o ARQUIVAMENTO do feito independentemente de intimação do 

menor infrator.Por fim, em relação ao adolescente Paulo Vinícius Rocha do 

Carmo Freitas, DEFIRO o requerimento do Ministério Público de Ref. 76. 

Desse modo, EXPEÇA-SE a GUIA DE EXECUÇÃO DE MEDIDA 

SOCIOEDUCATIVA, nos termos da sentença de Ref. 66.Ciência ao 

M i n i s t é r i o  P ú b l i c o . P u b l i q u e - s e .  R e g i s t r e - s e .  I n t i m e - s e . 

Comunique-se.Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.Suelen BarizonJuíza de 
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Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 71317 Nr: 3318-73.2017.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): C S DE BARROS E CIA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA HERTEL MALUCELLI - 

OAB:31408, PRISCILA MORENO DOS SANTOS - OAB:70.981

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 3318-73.2017.811.0111 (Código 71317)

Classe – Assunto: Busca e Apreensão – Alienação Fiduciária

Requerente: Banco Itaucard S.A.

Requerido: C. S. de Barros e Cia Ltda ME

Vistos.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta pelo Banco Itaucard 

S.A. em face de C. S. de Barros e Cia Ltda ME, ambos qualificados nos 

autos.

No decorrer do procedimento, a parte requerente noticiou não possuir 

mais interesse no prosseguimento do feito, pugnando pela sua extinção 

(ref.12).

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação.

É o relatório. Fundamento e decido.

Tendo em vista que a parte requerente manifestou que não possui 

interesse no feito, resta ao Juízo apenas a homologação de sua 

desistência.

Posto isso, HOMOLOGO o pedido de desistência da ação para que surta 

os seus jurídicos e legais efeitos, consoante inteligência do artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, razão por que JULGO EXTINTO o processo sem 

resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil.

Condeno a parte requerente em custas processuais.

Revogo eventuais constrições e delibero pelo recolhimento do mandado de 

busca e apreensão, se expedido.

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes.

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72701 Nr: 326-08.2018.811.0111

 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: TEREZINHA LEITE DE ARRRUDA ASSIS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EMILIANA BORGES FRANÇA - 

OAB:17694/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 326-08.2018.811.0111.

Código Apolo nº 72701.

Vistos.

Partes legítimas e bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes.

Quanto aos argumentos trazidos pela Autarquia demandada, postergo a 

sua análise para ocasião da sentença.

A prova incidirá sobre a existência dos requisitos fáticos para a obtenção 

da aposentadoria por idade por trabalhador rural: a) exercício efetivo 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.

Com efeito, designo a audiência de instrução e julgamento para o dia 26 de 

setembro de 2018, às 13h15min, 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, na forma do 

art. 455 do CPC.

Intimem-se as partes.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Matupá/MT, 02 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59313 Nr: 1771-66.2015.811.0111

 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: AMILTON HÉLIO ALVES COELHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO SANTANDER BRASIL S/A, AYMORÉ 

CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARLON DE SOUZA PORTO - 

OAB:17958/O, MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRÉ HONDA 

FLORES - OAB:9708-A/MT

 Processo nº 1771-66.2015.811.0111 (Código 59313)

Classe – Assunto: Indenizatória

Requerente: Amilton Hélio Alves Coelho

 Requeridos: Aymoré Crédito, Financiamentos e Investimentos

Vistos.

Intime-se a parte requerente para se manifestar sobre o teor da petição 

retro, bem como indicar dados bancários para transferência do valor 

depositado.

Após, conclusos para deliberação.

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.: 63516 Nr: 1871-84.2016.811.0111

 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: DENYS DA SILVA LOPES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESTADO DE MATO GROSSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIZANDRA SIMONE SOARES 

ALVES - OAB:17646/O, MARCUS AUGUSTO GIRALDI MACEDO - 

OAB:13.563

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Isto posto, padecendo, portanto, o interesse de agir, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no artigo 485, VI do 

Código de Processo Civil.Condeno a parte requerente ao pagamento de 

custas processuais, cuja exigibilidade restará suspensa, com fulcro no 

artigo 98, § 3º, do Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Matupá (MT), 30 de julho 

de 2018.Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72260 Nr: 97-48.2018.811.0111

 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: HELENO LEMES DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 97-48.2018.811.0111.Código Apolo nº 72260.Vistos.Trata-se de 

ação de concessão de aposentadoria rural por idade proposta por 

HELENO LEMES DE OLIVEIRA em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL.(...)”.Pelo exposto, decreto a revelia da parte requerida, 

razão pela qual não deverá ser intimada e/ou notificada pessoalmente de 

posteriores atos nesta demanda.A prova incidirá sobre a existência dos 

requisitos fáticos para a obtenção da aposentadoria por idade por 
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trabalhador rural: a) exercício efetivo 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.Com efeito, designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 29 de agosto 2018, às 16h, 

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.Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Matupá/MT, 27 de julho de 

2018. Suelen BarizonJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59780 Nr: 128-39.2016.811.0111

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE ODONTOLOGIA DO RIO 

GRANDE DO SUL - CRO/RS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jairo Ceron Bertinetti, E OUTROS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELA MARIA FERRAZ JAEGER 

- OAB:40.358/RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 128-39.2016.811.0111 (Código 59780)

Classe – Assunto: Carta Precatória

Exequente: Conselho Regional de Odontologia do Rio Grande do Sul – CRO 

(RS)

Executado: Jairo Ceron Bertinetti

Vistos.

Ante o teor da certidão de ref. 15, intime-se a parte exequente para dar 

prosseguimento no feito, indicando bens penhoráveis do executado e 

complementando o valor da diligência, se for o caso.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Matupá (MT), 28 de junho de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 62482 Nr: 1272-48.2016.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS SOARES CASTRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: IGOR NEVES DE CARVALHO - 

OAB:14432

 Código nº 62482

Processo nº 1272-48.2016.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 02 de outubro de 

2018, às 17h.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68856 Nr: 2106-17.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEX DE SOUZA BUENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NILSON ALLAN RODRIGUES 

PORTELA - OAB:OAB/MT 17562

 Código nº 68856

Processo nº 2106-17.2017.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 

2018, às 16h.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 68415 Nr: 1851-59.2017.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leandro Ramos Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDREIA FERDINANDO VAREA 

- OAB:10641

 Código nº 64815

Processo nº 1851-59.2017.811.0111

Vistos.

1) Analisando a resposta apresentada pelo réu e tudo mais que dos autos 

consta, verifico não ser nenhuma das hipóteses de absolvição sumária 

previstas no artigo 397 do Código de Processo Penal, razão pela qual, 

DESIGNO audiência de instrução e julgamento para o dia 03 de outubro de 

2018, às 14h15min.

2) INTIME-SE o réu para comparecer à audiência mencionada, a fim de ser 

interrogado, bem como, INTIME-SE a Defesa.

3) INTIMEM-SE as testemunhas arroladas na denúncia e as indicadas na 

resposta à acusação, para comparecerem à audiência ora designada, 

advertindo-as de que, nos termos do art. 219 do Código de Processo 

Penal, “o juiz poderá aplicar à testemunha faltosa a multa prevista no artigo 

453, sem prejuízo do processo penal por crime de desobediência, e 

condená-la no pagamento das custas da diligência”.

4) CIÊNCIA ao Ministério Público.

Intimem-se. Expeça-se o necessário.

CUMPRA-SE.

Matupá/MT, 03 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 72833 Nr: 396-25.2018.811.0111

 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: MARISA BERNADETE RAMOS RIBEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RODRIGO DE FREITAS 

RODRIGUES - OAB:12424

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 
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art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Leonardo de Oliveira Pires

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73577 Nr: 764-34.2018.811.0111

 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: MADALENA MOREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Leonardo de Oliveira Pires

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73550 Nr: 751-35.2018.811.0111

 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: Valdete Adriana Moreira Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EFRAIM CLEVERSON DORNELES 

SANTIAGO - OAB:24289/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Leonardo de Oliveira Pires

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 59258 Nr: 1733-54.2015.811.0111

 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: ANITA LEONILDA HOFFMANN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Leonardo de Oliveira Pires

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 61413 Nr: 753-73.2016.811.0111

 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: FRANCISCO LEMES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

Leonardo de oliveira Pires

Técnico Judiciário

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 67597 Nr: 1371-81.2017.811.0111

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FABIANA APARECIDA RAMOS DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCIS VINICIUS OLIVEIRA 

DUARTE - OAB:19063/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico para os devidos fins, que conforme autorizada pelos termos do 

art. 203 § 4º do NCPC, ABRO VISTAS a(o) advogado(a) da parte autora, 

para manifestar nos autos que sobre o laudo pericial juntado, no prazo de 

10(dez) dias.

LEONARDO DE OLIVEIRA PIRES TÉCNICO JUDICIÁRIO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 73518 Nr: 731-44.2018.811.0111

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BV Financeira S/A Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOAO HENRIQUE LIMA FERREIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020, MOISES BATISTA DE SOUZA - OAB:21442

 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.: 58720 Nr: 1499-72.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALFREDO GONÇALVES SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Autos nº 1499-42.2015.811.0111.

Código nº 58720.

Vistos.

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com os nossos cumprimentos.

Matupá/MT, 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58722 Nr: 1501-42.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIDA FERNANDES GARAZ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Autos nº 1501-42.2015.811.0111.

Código nº 58722.

Vistos.

Considerando o trânsito em julgado dos embargos à execução (Ref. 17), 

expeça-se a respectiva RPV.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá/MT, 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58790 Nr: 1546-46.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATILDE APARECIDA RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Autos nº 1546-46.2015.811.0111.

Código nº 58790.

Vistos.

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, REMETAM-SE os autos ao 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com os nossos cumprimentos.

Matupá/MT, 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58648 Nr: 1455-53.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LORENA BATISTA DO AMARAL MERGNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DILSON FERREIRA PEDROSA 

FILHO - OAB:5416

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FABIANE LEMOS MELO - 

OAB:10569/MT

 Autos nº 1455-53.2015.811.0111.

Código nº 58648.

Vistos.

Considerando o trânsito em julgado dos embargos à execução (Ref. 17), 

expeça-se a respectiva RPV.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Matupá/MT, 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 58729 Nr: 1507-49.2015.811.0111

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITA GERTRUDES VIANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXSANDRO 

MANHAGUANHA - OAB:6857

 Autos nº 1507-49.2015.811.0111.

Código nº 58729.

Vistos.

Intime-se o apelado para apresentar as contrarrazões (CPC, art. 1.010, 

§1º), no prazo de 15 (quinze) dias úteis (art. 219, CPC).

Cumpridas todas as formalidades legais, subam os autos ao Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região, com nossos cumprimentos.

Cumpra-se.

Matupá/MT, 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Suelen Barizon

 Cod. Proc.: 57335 Nr: 883-97.2015.811.0111

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELIMARCIO ORMOND DE FREITAS, DIOGO 

GOMES DA SILVA, IRONI JESUS DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIEL ALVES DE SOUSA - 

OAB:7397, JOEL FELICIANO MOREIRA - OAB:6833, THAYANE PINHEIRO 

DO NASCIMENTO - OAB:20797-0

 Autos nº 883-97.2015.811.0111.

Código nº 57335.

Vistos.

Considerando que o acusado Elimárcio Ormond de Freitas informou nos 

autos seu atual endereço (Ref. 222), EXPEÇA-SE carta precatória para a 

Comarca de Cuiabá/MT, com a finalidade de intimação do acusado para 

que, se assim desejar, constituir novo advogado ou, caso alegue não ter 

condições financeiras para tanto, seja informado de que será assistido 

por Defensor Dativo, devendo constar o endereço indicado à Ref. 222.

Com o aporte da missiva devidamente cumprida, cumpra-se, COM 

URGÊNCIA, as determinações de Ref. 334.

Matupá/MT, 06 de agosto de 2018.

Suelen Barizon

Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010003-28.2015.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

EMPORIO DAS EMBALAGENS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DE ALMEIDA BATISTA OAB - MT0013549A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SORVETAO PIZZARIA E CHOPERIA LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Vistos. Indefiro, por oral, o pedido da parte requerente. A 

desconsideração da personalidade jurídica exige a demonstração de 

desvio de finalidade ou da confusão patrimonial. Não comprovada a 

observância dos requisitos legais, rejeito o pedido formulado. Intime-se a 

parte requerente/exequente para dar andamento eficaz ao feito, 

requerendo o que entender de direito. Matupá, 05 de setembro de 2017. 

Suelen Barizon juíza de direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000029-81.2018.8.11.0111

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO DA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONES EVERSON CARDOSO OAB - MT0009119S-A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

INTIMAÇÃO do advogado da parte Requerente, para que, no prazo legal, 

apresente impugnação à contestação, bem como quanto às provas que 

pretende produzir.

Comarca de Nobres

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53736 Nr: 225-88.2016.811.0030
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 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Municipio de Nobres-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Municipal de 

Nobres - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Cuida-se de Pedido de Providências ajuizada pelo Município de Nobres, 

pessoa jurídica de direito público, alegando, em síntese, que a União, por 

intermédio do Ministério do Desenvolvimento Agrário doou ao Município de 

Nobres os imóveis objeto das matrículas 2755, 2756, 2757 e 2758, 

asseverando que referidas áreas correspondem ao perímetro urbano do 

Distrito de Bom Jardim e Roda D'água, os quais estão em processo de 

regularização dos lotes urbanos.

 Aduziu que nas averbações lançadas nas aludidas matrículas, o Oficial 

de Registro procedeu ao cancelamento das referidas matrículas em razão 

do Oficio 1780/2015 - IPL 0313/2014-4 SR/DPF/MT, oriundo do 

Departamento de Polícia Federal e Ofício n° 1077/2015/S13/F/F/INCRA/MT, 

oriundo do INCRA - Superintendência Regional de Mato Grosso SR-13.

A sserou que realizadas diligências junto a Polícia Federal, a autoridade 

policial expediu Oficio 3406/2015 - IPL 0313/2014-4 SR/DPF/MT ao INCRA, 

informando que não solicitou o cancelamento da certificação e das 

matrículas dos núcleos urbanos do Distrito do Coqueiral e Bom Jardim junto 

ao RGI da Comarca de Nobres.

 Req providências em razão do procedimento ilegal de cancelamento das 

matrículas.

 Determinada a intimação do Tabelião para manifestar quanto ao pedido do 

reclamante, este apresentou resposta às fls. 31/32, juntando na 

oportunidade os documentos de fls. 33/81.

 Por seu turno o douto representante do Ministério Público apresentou 

parecer às fls. 83/85.

Decisão interlocutória à ref: 13, determinando o restabelecimento da 

matrícula.

Intimado para manifestar nos autos, o requerente quedou-se inerte, 

conforme se extrai da ceritdão de ref:77.

Em sua derradeira manifestação, a douta representante do Ministério 

Público manifestou pelo arquivamento dos autos.

É O BREVE RELATO. DECIDO.

O arquivamento dos autos é medida que se impõe, uma vez que a celeuma 

narrada na inicial encontra-se devidamente elidida com o restabelecimento 

das matriculas canceladas pelo Registrador Público do Cartório de 

Registro de Imóveis de Nobres.

De outro lado, devidamente intimando a manifestar nos autos ou informar 

sobre eventual ajuizamento de ação visando regulizar o cancelamento do 

georreferenciamento, o requerente o requerente nada postulou.

Saliente-se que o cancelamento, nada obstatne tenha sido realizado ao 

arrepio da lei, encontra-se restabelecida.

O cancelamento de matrículas , consoante disposição da Lei 6.015/73, 

somente pode ser realizado mediante decisão judicial transitada em julgado 

ou ainda diante daquelas hipóteses previstas no art. 233, da LRP, de modo 

que não atendendo tais requisitos, indevidos os cancelamentos.

Assim, tendo por fundamento a manifestação do representante do 

Parquet, extinguo o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO e determino o seu 

arquivamento com as cautelas legais.

Cientifique o Registrador Público para que se abstenha de praticar atos de 

cancelamento de matrículas que não atendam aos requisitos da Lei, sob 

pena de instauração de Processo Disciplinar.

Certificado o trânsito em julgado, remeta-se os autos ao arquivo.

Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72042 Nr: 1653-37.2018.811.0030

 AÇÃO: Pedido de Providências->PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS

 PARTE AUTORA: Gilvaneide Antônia de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc...

JENIFER LAIS OLIVEIRA MAROSTEGA e GEAN CARLOS OLIVEIRA 

MAROSTEGA, ambos menores impúberes, neste ato representado por 

GILVANEIDE ANTONIA DE OLIVEIRA, por intermédio do seu advogado, 

ajuizou o presente pedido de Ação de Registro Tardio de Óbito em favor 

de LUIS CARLOS MAROSTEGA.

Em síntese, sustentam os requerentes que o de cujus, genitor daqueles, 

faleceu no dia 28/06/2014, no Hospital Municipal da cidade de Santa 

Rosa-RS, entretanto até o ajuizamento do presente pedido não havia sido 

levado a efeito o registro de óbito, na forma da legislação em vigor.

 Instada, a ilustre representante do Ministério Público manifestou pela 

procedência do pedido formulado na inicial.

 EIS A SINTESE DO ESSENCIAL. DECIDO.

A inicial procede, uma vez que foi demonstrada pelos requerentes, por 

intermédio dos documentos juntados com a inicial que LUIS CARLOS 

MAROSTEGA veio a óbito no dia 28 de junho de 2014, todavia não foi 

realizado os procedimentos atinentes à lavratura do assento do seu óbito.

Ante ao exposto, com fundamento no artigo 80, c/c art. 109 da Lei n. 

6.015/73, JULGO PROCEDENTE o pedido inaugural e DETERMINO ao 

Cartório do Registro Civil e das Pessoas Naturais da Comarca de Santa 

Rosa - RS, que proceda ao registro tardio de óbito de LUIS CARLOS 

MAROSTEGA, brasileiro, Divorciado, portador do CPF 557.405.370-53, RG 

5040508227, SSP/RS, filho de Ivo Marostega e Olivia Martins Marostega, 

nascido aos 28 de novembro de 1969, falecido no dia 28 de junho de 

2014, às 01h00min, na Associação Hospitalar Caridade Santa Rosa, na 

cidade de Santa Rosa - RS, tendo como causa insuficiência hepática.

Após o trânsito em julgado, expeça-se o competente mandado objetivando 

o registro de óbito de LUIS CARLOS MAROSTEGA e remeta os autos ao 

arquivo com as cautelas legais.

 Publique-se.

 Intime-se.

Cumpra-se.

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72070 Nr: 1670-73.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72070 Nr: 1670-73.2018.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SGLdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Donizeu do Nascimento 

Nassarden - OAB:11.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DESPACHO

Vistos etc.

 Cumpra-se, integralmente, a decisão proferida em agravo de instrumento 

de ref. 20, bem com as demais determinações da decisão de ref. 5.

Expeça-se 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
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 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:

 CERTIDÃO

Nos termos da Portaria n. 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono os autos 

para que seja intimada a parte autora para efetuar o pagamento da 

diligência do Sr. Oficial de Justiça, no valor de R$ 17,50 (dezessete reais e 

cinquenta centavos), a ser realizado conforme determina o Provimento n. 

7/2017-CGJ, juntando aos autos comprovante, no prazo legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 48435 Nr: 349-08.2015.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espolio de Gabriel Arcangelo da Silva, Antonia Laura de 

Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agricilho José da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Ferreira Hintze - 

OAB:21.489, Josival José dos Santos - OAB:11.669-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vinicius MaurícioAlmeida - 

OAB:10445/O

 Processo n. 349-08.2015.811.0030

Cód. 48435

DECISÃO

Vistos etc.

Proceda com a alteração da classe processual para cumprimento de 

sentença.

 Intimem-se os executados, para entregar o imóvel, no prazo de 15 dias, 

sob pena de incidir em multa diária no valor R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

limitada ao montante de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais).

Não havendo a satisfação da obrigação no prazo assinalado acima, 

expeça-se mandado de imissão de posse, que deverá ser cumprida com 

ponderação e moderação, por 02 (dois) oficiais de justiça.

Fica desde já, e se for o caso, autorizado o reforço policial para a 

efetividade da medida e as prerrogativas do artigo 212 e seus parágrafos 

do CPC.

 Atente-se a secretaria as disposições dos arts. 807 e seguintes.

Certificada a reintegração de posse, venham os autos conclusos para 

extinção do processo.

 Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

 .

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72618 Nr: 1890-71.2018.811.0030

 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: Isaura Maria de Jesus Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vânida dos Santos - OAB:11332

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 DECISÃOVistos etc. Trata-se de ação que visa à obtenção de benefício 

previdenciário de aposentadoria rural.I – DA INICIALRecebo o pedido 

inicial, eis que preenchido os requisitos legais. II – DA GRATUIDADE DA 

JUSTIÇA Tendo em vista que não há nos autos elementos que evidenciem 

a falta de pressupostos legais para a concessão do pleito, defiro o pedido 

de gratuidade da justiça, nos termos da lei 1.060/50, podendo ser 

revogado a qualquer momento se verificada a alteração da situação 

econômica da parte.III – DA 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, 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 o prosseguimento do feito com a realização de instrução 

probatória. Isto posto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da 

tutela formulado pelo autor, posto que ausente o requisito da 

verossimilhança necessária para sua concessão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54024 Nr: 2287-38.2015.811.0030

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juvenir Ferreira de Magalhães., Michele de 

Almeida Danelichen

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Promotor de Justiça - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: AUGUSTO CESAR CARVALHO 

FRUTUOSO - OAB:15375, Defensoria da Comarca de Nobres - MT. - 

OAB:

 DESPACHO

Vistos, etc.

 Os autos vieram conclusos equivocadamente, uma vez que não foram 

apresentadas as alegações finais da acusada Michele, bem como não há 

certidão de inércia.

 Assim, cumpra-se, integralmente a decisão de ref. 241, conforme já 

determinado à ref. 278.

Certifique-se, ainda, se houve inércia da defesa da acusada Michele em 

relação a testemunha Sebastião.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55267 Nr: 733-34.2016.811.0030

 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: Ivone Maia Gabriel Franca

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Gabriel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria da Comarca de 

Nobres - MT. - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE NOBRES - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE NOTIFICAÇÃO

TERCEIROS E INTERESSADOS

PRAZO: 15 DIAS

 AUTOS N.º 733-34.2016.811.0030 – Código 55267

ESPÉCIE: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE REQUERENTE: Ivone Maia Gabriel Franca

PARTE RÉQUERIDA: Sebastião Gabriel

NOTIFICANDO(S): TERCEIROS E INTERESSADOS

FINALIDADE: CIENTIFICAR TERCEIROS E INTERESSADOS da existência e 

do teor da ação judicial acima indicada, bem como da sentença abaixo 

transcrita.

 SENTENÇA: Vistos, etc. Trata-se de ação de definição dos termos da 

curatela proposta por Ivone Maia Gabriel França em face de Sebastião 

Gabriel, ambos devidamente qualificados na inicial, aduzindo, em síntese, 

que é a única filha do requerido e que esse possui 93 (noventa e três) 

anos e apresenta esclerose senil, doença que impede mental e 

intelectualmente o requerido em sua plena e efetiva participação social. 

Laudo médico foi juntado, à ref. 48. Relatório psicológico, à ref. 49/50. A 

liminar foi deferida, à ref. 54. O Ministério Público manifestou-se, à ref. 65. 

É o relatório. Decido. Não restam dúvidas de que deve ser decretada a 

interdição do Requerido. Durante o interrogatório, constatou-se a 

dificuldade do mesmo em expressar-se normalmente, e o laudo médico de 

ref.48 atesta que o interditando não possui discernimento para a prática 

dos atos da vida civil, necessitando de auxilio de terceiros. Impõe-se, 

portanto, nos termos do artigo 1.767, inciso I do Código Civil, a curatela do 
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interditando. Neste sentido, cita Maria Helena Diniz, em seu Código Civil 

Anotado, p. 387: “A curatela é o encargo público cometido, por lei, a 

alguém para reger e defender uma pessoa e administrar seus os bens de 

maiores incapazes, que, por si sós, não estão em condições de fazê-lo, 

em razão de enfermidade ou deficiência mental” (RT 529/80). Quanto à 

nomeação do curador, é certo que o artigo 1.775 do Código Civil Pátrio, 

estabelece uma ordem preferencial, o que no caso em análise, restou 

obedecida, já que a requerente é descendente do requerido. Ademais, 

restou demonstrada que a autora reúne as melhores condições para tal 

mister, destacando-se ainda a relação afetiva existente entre eles. Neste 

sentido, o relatório do CREAS, à ref. 49, destaca que o requerido está 

sendo bem cuidado, recebendo alimentação adequada, não sendo 

observada nenhuma negligência, maus tratos ou outra forma de abuso. 

Pelo exposto, e mais que dos autos consta, em consonância com o 

parecer ministerial, DECRETO A INTERDIÇÃO, de Sebastião Gabriel, 

devidamente qualificado nos autos, declarando-o absolutamente incapaz 

de exercer pessoalmente os atos da vida civil e reger seu patrimônio. Nos 

termos do artigo 1775, § 3º do CC, nomeio-lhe curadora plena a 

Requerente, Sra. Ivone Maia Gabriel França, igualmente qualificada, 

devendo prestar compromisso na forma do art. 759, I, do Código de 

Processo Civil e observar as demais prescrições aplicáveis à espécie. 

Proceda com o cumprimento das disposições descritas no artigo 755, §3º, 

do Código de Processo Civil e no artigo 9º, inciso III, do Código Civil, sob os 

benefícios da gratuidade judiciária. Sem custas posto que beneficiária da 

justiça gratuita. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Expeça-se o 

necessário. Transitada em julgado e cumpridas as determinações acima 

explicitadas, arquive-se o processo com as anotações e baixas de estilo.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital, que será afixado 

no lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, 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, 2 de agosto 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.: 68051 Nr: 3241-16.2017.811.0030

 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: RPCdA, JdA

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se ação de divórcio consensual.

O Ministério Público manifestou favorável ao acordo.

É o sucinto relatório. Decido.

Estando em termos legais, HOMOLOGO, o acordo realizado pelas partes, 

pelo que, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, 

c/c. o artigo 1571, IV, do Código Civil, DECRETO O DIVÓRCIO JUDICIAL de 

Joilson dos Anjos e Rosinéia Pereira Campos dos Anjos, e julgo extinto o 

processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Certifico o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta de 

interesse recursal.

A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja Rosinéia Pereira 

Campos.

Expeça-se termo de guarda definitiva.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve a concessão da gratuidade da 

justiça.

Oficie-se ao cartório emitente da certidão de casamento.

Ciência ao MPE.

P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21035 Nr: 1511-14.2010.811.0030

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GAPeML, EG, NSdS, JAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 (...)Processo nº. 1511-14.2010.811.0030Cód. 21035DECISÃO Vistos etc. I 

– DA PENHORA1. Defiro o pedido de penhora, via Bacenjud, em ativos 

financeiros em nome do(s) executado(s) até o limite da execução, de 

acordo com o cálculo apresentado, às fls. 101/103. Para tanto, verifica-se 

os seguintes dados:Gutierres auto peças e mecânica Ltda/me, CNPJ: 

08.170.267/0001-39.Edson Gutierres, CPF: 631.817.381-15 / RG: 

2.137.158-0 SSP/MT.José Airton Gutierres, CPF: 568.010.761.91 / RG: 

743.789 SSP/MT.Neuci Silverio da Silva, CPF: 468.438.091-20 / RG: 

687.331 SSP/MT. 1.1 Aguarde-se, em Gabinete, o processamento da 

ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco Central (art. 

512, §2º, CNGC).2. Confirmado o bloqueio pela instituição financeira, 

determino a transferência para a conta judicial única do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, conforme dispõe o art. 840, I, do CPC e a Lei 

Estadual n.º 7.604/2001, liberando-se os valores que ultrapassarem o 

crédito (CPC, art. 854), vinculando o valor a este processo.2.1. Intime(m)

-se o(s) executado(s) para que, querendo, no prazo legal, apresente 

manifestação. 2.2. Decorrido o prazo para manifestação do(s) 

executado(s), intime(m)-se o(s) exequente(s) para manifestar(em), no 

prazo legal.3. Sendo infrutífera a penhora, cumpra-se o item abaixo.II – DA 

NÃO LOCALIZAÇÃO DE BENS E CRÉDITOSEm consonância com o que 

dispõe o art. 580 da CNGC/MT, intime-se o exequente para que traga ao 

processo bens passiveis de penhora, no prazo de 48 (quarente e oito) 

horas. Destaco que o mero pedido de vistas ou novo requerimento de 

suspensão do processo não tem a aptidão de demonstrar o 

prosseguimento regular do processo (art. 580, §2º, CNGC/MT).Decorrido o 

prazo, certifique-se e encaminhem os autos conclusos para prolação de 

sentença de extinção. Havendo manifestação do exequente, no sentido de 

indicar bens passiveis de penhora, expeça-se mandado de penhora e 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimem-se as 

partes para manifestação, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 66999 Nr: 2795-13.2017.811.0030

 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: JCdS, JAFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:6730/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se ação de divórcio consensual.

O Ministério Público manifestou favorável ao acordo.

É o sucinto relatório. Decido.

Estando em termos legais, HOMOLOGO, o acordo realizado pelas partes, 

pelo que, com fundamento no artigo 226, § 6º, da Constituição Federal, 

c/c. o artigo 1571, IV, do Código Civil, DECRETO O DIVÓRCIO JUDICIAL de 

José Carlos da Silva e Juselma Alves Ferreira Silva, e julgo extinto o 

processo com a apreciação do mérito, nos termos do artigo 487, III, “b”, do 

Código de Processo Civil.

Certifico o trânsito em julgado, o qual se opera desde logo pela falta de 

interesse recursal.

Expeça-se termo de guarda definitiva.

A requerente voltará a usar o nome de solteira, qual seja Juselma Alves 

Ferreira.

Sem custas e taxa judiciária, eis que houve a concessão da gratuidade da 

justiça.

Oficie-se ao cartório emitente da certidão de casamento.
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Ciência ao MPE.

P.R.I. e após o cumprimento de todas as determinações, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 70666 Nr: 1149-31.2018.811.0030

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GAdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ABS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Elisa de Camargo Viana- 

Defensora Publica - OAB:14242

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vânia dos Santos - 

OAB:11.332

 Nos termos da Portaria nº 12/2016-DF desta Comarca, impulsiono o 

processo para que seja intimada a parte requerida, por meio da patrona 

nomeada, para apresentar defesa no prazo legal, nos moldes do 

determinado na Ref. 59.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 41664 Nr: 1647-40.2012.811.0030

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abilio Alves Folha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilhermino Ribeiro, Moacir Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ebenezer Soares Belido - 

OAB:2774, Keyla da Silva Belido - OAB:15165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Processo n. 1647-40.2012.811.0030

Cód. 41664

DECISÃO

Vistos etc.

Intime-se o exequente para que junte aos autos a procuração do espólio 

do Sr. Abílio Alves Rocha, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

 No mesmo prazo deverá o exequente manifestar em relação ao petitório 

de fls. 143/145.

Desde já, em havendo pedido de dilação de prazo, indefiro-o, haja vista 

que os autos aguardam a regularização do polo ativo da ação desde a 

data de 12.02.2016, conforme decisão de fl. 154.

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.: 41664 Nr: 1647-40.2012.811.0030

 AÇÃO: Restauração de Autos->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Abilio Alves Folha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Guilhermino Ribeiro, Moacir Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ebenezer Soares Belido - 

OAB:2774, Keyla da Silva Belido - OAB:15165

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moacir Ribeiro - OAB:3562B - 

MT, Vânia dos Santos - OAB:11.332

 Processo n. 1647-40.2012.811.0030

Cód. 41664

DECISÃO

Vistos etc.

Intime-se o exequente para que junte aos autos a procuração do espólio 

do Sr. Abílio Alves Rocha, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

extinção do processo, nos termos do art. 76, §1º, I, do CPC.

 No mesmo prazo deverá o exequente manifestar em relação ao petitório 

de fls. 143/145.

Desde já, em havendo pedido de dilação de prazo, indefiro-o, haja vista 

que os autos aguardam a regularização do polo ativo da ação desde a 

data de 12.02.2016, conforme decisão de fl. 154.

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.: 15998 Nr: 758-28.2008.811.0030

 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: Maria Lourdes de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Vanessa de Holanda Tanigut 

Bassi - OAB:10.964-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEXANDRE MIRANDA LIMA - 

OAB:131241-A, Mario Cardi Filho - OAB:3.584-A, Ussiel Tavares da 

Silva Filho - OAB:3150-A

 Processo nº. 758-28.2008.811.0030

Cód.15998

DESPACHO

Vistos etc.

 Intima-se o exequente para que traga aos autos planilha atualizada do 

débito, no prazo de 15(quinze) dias, sob pena de extinção do processo .

 Após,conclusos

 RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 Juiz de Direito em substituição legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15291 Nr: 75-88.2008.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Supermercado Bonzão Ltda - Rep. P/Jacilda Cruz 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Osmar Rodrigues dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flavio de Andrade - 

OAB:6730

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10.777, João 

Clóvis Antoniacomi - OAB:3407

 Processo n. 75-88.2008.811.0030

Cód. 15291

DESPACHO

Vistos, etc.

 Tendo em vista o lapso temporal do petitório de fl. 141, intime-se o 

exequente para que requeira o que entender de direito, 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.: 14547 Nr: 920-57.2007.811.0030

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adierdes Jorge Sales

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria Tenutes e Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Betânia Patricia Salles - 

OAB:10.265 - MT, Dejair Roberto Liu Junior - OAB:10.777

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mônica Helena Giraldelli - 

OAB:9141, Rodrigo Geraldo Ribeiro de Araújo - OAB:9098

 Processo n. 920-57.2007.811.0030

Cód. 14547

SENTENÇA

Vistos, etc.

 Trata-se de cumprimento de sentença.

 Às fls. 243/244 o exequente pugnou pela expedição de certidão de dívida 
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ativa, bem como inscrição dos dados do executado nos cadastros de 

proteção ao crédito.

 É o relatório. Decido.

 Dispõe o art. 53, §4º, da Lei 9.099/95 que não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor.

 No caso dos autos, o exequente informa que não foi possível localizar 

bens do executado, pugnando pela expedição de certidão de crédito e 

pela inscrição dos dados do executado nos cadastros de proteção ao 

crédito.

Pelo exposto, extingo o processo sem resolução do mérito, nos termos do 

art. 53, §4º, da Lei 9.099/95.

 Expeça-se certidão de crédito em favor do exequente, bem como proceda 

com a inscrição dos dados do executado nos cadastros de proteção ao 

crédito, SPC e SERASA.

 Proceda com a retirada das restrições junto ao sistema RENAJUD, caso 

tenham sido realizadas por este juízo.

 Sem custas e taxa judiciária.

P.R.I.C. Certificado o trânsito em julgado e cumprida as determinações 

constantes nesta sentença, arquive-se.

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

Juiz de Direito em Substituição Legal

Comarca de Nortelândia

Portaria

PORTARIA N. 15/2018-ADM

A Doutor a Marina Carlos França, Ju íza de Direito e Diretor a do Foro em 

Substituição Legal da Comarca Nortelândia, Estado de Mato Grosso, e uso 

de suas atribuições, no uso de suas atribuições legais,

 CONSIDERANDO que a servidora Ana Luzia Rodrigues da Silva, matrícula 

3569 , Técnico Judiciário PTJ, desta Comarca, designada Gestor a 

Administrativa 3 , estará afastada de suas funções por motivo férias, no 

período de 06 a 15 de agosto de 2018 ,

 RESOLVE:

DESIGNAR a servidora Cristovan Ferreira de Sá, Matricula 2015, Técnico 

Judiciário Efetivo PTJ, desta Comarca, para exercer a Função de Gestor a 

Administrativo 3, durante o afastamento da titular, sendo no período de 

06/08/2018 a 15/08/2018 ; 10 ( dez) dias

 Publique-se. Registre-se. Cumpra-se.

Cidade, 3 de agosto de 2018

 Marina Carlos França

 Juíza de Direito e Diretor a do Foro

 Em Substituição Legal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 44343 Nr: 968-27.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GENESIO BERNARDO DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

I. RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos dos artigos 

319 e 320 ambos do Código de Processo Civil e DEFIRO o pedido de justiça 

gratuita.

II. 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.

III. 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.

IV. Caso na contestação sejam arguidas preliminares, fato impeditivo ou 

modificativo do direito do autor, INTIME-O para réplica.

V. Por oportuno, desde já DESIGNO audiência de instrução e julgamento 

para o DIA 25 DE OUTUBRO DE 2018, ÀS 16H10MIN apresentando o rol de 

testemunhas ressalvados nos termos do art. 450 do CPC.

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.

VI. OFICIE-SE à APS de Diamantino-MT para que, no prazo de 15(quinze) 

dias, encaminhe cópia do extrato do CNIS 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.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39510 Nr: 425-58.2017.811.0031

 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: Jeanes Tavares de Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROGERIO CHAPADENSE 

LIBERALESSO - OAB:21186/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Cuida-se de ação de inventário ajuizado por JEANES TAVARES DE 

ALMEIDA, visando inventariar os bens deixados pelo seu falecido esposo 

CARLOS FERREIRA DAMASCENO.

Despacho inicial às fls. 31.

No cumprimento do despacho inicial, foi aberta vista ao Ministério Público o 

qual constatou que referidas determinações primordiais não foram 

cumpridas em sua integralidade.

Vieram os autos conclusos.

Analisando detidamente o feito, em que pese a inventariante ter 

apresentado últimas declarações, juntando GIA-ITCD, cuja incidência do 

imposto foi zerada, percebe-se que de fato há algumas providências que 

não foram atendidas, assim determino:

- seja providenciado pela inventariante a juntada de certidões negativas 

das fazendas públicas Municipal, Estadual e Nacional em nome do de 

cujus;

- seja procedida à citação dos herdeiros e terceiros interessados não 

representados para que se manifestem, querendo, acerca das primeiras 

declarações;

- seja intimada a Fazenda Pública Nacional para que, querendo, se 

manifeste no feito;

- seja novamente intimada a Fazenda Pública Estadual para que se 

manifeste acerca das certidões negativas e da GIA-ITCD juntada;

- após todas as providências supra, seja dada nova vista ao Ministério 

Público.

Em seguida, tornem os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38335 Nr: 1172-42.2016.811.0031

 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: BIANKA LORENA DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 VISTOS. I. De início, PROCEDA-SE as alterações necessárias na capa 

dos autos e Sistema Apolo, porque se trata doravante de “Cumprimento de 
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Sentença”, figurando como Exequente BIANKA LORENA DE LIMA, e como 

Executado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS. II. CITE-SE 

o Instituto executado na pessoa de seu representante judicial, por carga, 

remessa ou meio eletrônico, para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e 

nos próprios autos, impugnar a execução (art. 535, CPC) e, igualmente, 

manifestar-se sobre débitos que preencham as condições estabelecidas 

no § 9º do art. 100 da CRFB/88, para os fins nele previstos, sob pena de 

perda do direito de abatimento (art. 100, §§ 9º e 10, da CRFB/88; art. 12 e 

ss. da Resolução n. 168, de 5 de dezembro de 2011, do Conselho da 

Justiça Federal). (...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39582 Nr: 476-69.2017.811.0031

 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: Valmor Rovaris Noveli

 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:

 DISPOSITIVO. Diante do exposto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a presente ação, condenando o 

requerido a conceder a requerente o benefício previdenciário de 

auxílio-doença em valor equivalente a renda mensal correspondente a 

100% (cem por cento) do salário-de-benefício, partir da cessação do 

benefício, ou seja, 26.06.2017, todavia, LIMITO a duração do beneficio há 

02 anos a partir da data do laudo pericial, qual seja, 21.03.2018 (pág. 

159).Outrossim, presentes os requisitos, DEFIRO A TUTELA DE 

URGÊNCIA, nos termos do art. 300 do CPC, determinando que o INSS 

conceda o pagamento a parte requerente o benefício de prestação 

continuada (auxílio-doença), devendo tal medida ser cumprida no prazo 

máximo de 30 (trinta) dias.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37903 Nr: 892-71.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GILMAR CABRAL DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:6171

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.DEFIRO o postulado às fls. 162/165 e DETERMINO a busca de bens 

e ativos financeiros depositados em instituição financeira.Cumpre 

ressaltar que a penhora será processada em conformidade com artigo 

854 e seguintes do CPC, assim como com o procedimento detalhado na 

Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e seguintes da 

CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a 

partir deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio 

de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, vedadas 

consultas às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde 

que tal montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da 

penhora, será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o 

processamento da penhora, em atenção aos princípios da eficiência 

administrativa e da economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida 

ordem de liberação do valor, entendendo-se então como frustrada a 

diligência, e dispensado o cumprimento do comando exposto no item II, “c” 

anterior.(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41659 Nr: 1472-67.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE TIBALDO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA PREVIDÊNCIA 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDIA DOS SANTOS 

OLIVEIRA - OAB:23349/O, Gilmar Luiz Zanatta - OAB:23374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

Defiro o pleito de ref. 49, intimando-se conforme requerido, para que seja 

realizada a implantação do benefício, nos termos da sentença.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42062 Nr: 1657-08.2017.811.0031

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FLÁVIO ALVES DE CARVALHO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evandir Ascari Perin, MARIA JUCÉLIA PERIN, 

ELISANDRA PERIN RIBAS, DANIEL SIQUEIRA RIBAS, ELISÂNGELA PERIN 

DE ARAÚJO, CLEVERSON DE ARAÚJO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GILMAR GOMES DE SOUZA - 

OAB:9228/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DANIEL SIQUEIRA RIBAS - 

OAB:53044

 (...).DESIGNO o dia 29 de novembro de 2018, às 14h30min, para 

realização de Audiência de Instrução e julgamento.Considerando o pedido 

de produção de prova oral e testemunhal, consigno que as partes deverão 

depositar o rol em cartório, no prazo de 05 (cinco) dias, ou se já 

apresentado, informar sobre o uso das prerrogativas do §2º do artigo 455, 

CPC.Caso contrário, devera proceder a parte interessada a intimação de 

suas testemunhas da data designada, devendo comprovar nos autos a 

intimação com antecedência de pelo menos 03 (três) dias da data da 

audiência, salvo se tratar das hipóteses prevista no §4º, do mesmo 

dispositivo.Ainda, INTIMEM-SE as partes via DJE na pessoa de seus 

patronos, INTIME-SE pessoalmente, caso haja requerimento de depoimento 

pessoal pela parte contrária, bem como seus patronos, constando do 

mandado que se presumirão confessados os fatos contra elas alegados, 

caso não compareçam, ou, comparecendo, se recusem a 

depor.CUMPRA-SE, expedindo o necessário com as cautelas de estilo.Às 

providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 9721 Nr: 165-25.2010.811.0031

 AÇÃO: Atos e expedientes->Outros Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Balduíno dos Santos Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HUR-CARLOS SANTOS FRANÇA - 

OAB:22850/O, Jose Afonso Fraga - OAB:8792-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:12.208-A

 Nos termos do art. 203, § 4,º do NCPC, impulsiono o feito e intimo a parte 

REQUERENTE, na pessoa de seu(s) advogado(s)Dr José Afonso Fraga, 

OAB/MT sob n.º 8.792-B, para, querendo, apresentar contrarrazões.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 37346 Nr: 531-54.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilvani Moura da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

1. DEFIRO o pedido de penhora retro e determino a penhora online via 

BACENJUD da executada Nilvani Moura da Silva (CPF: 652.266.071-72).

 Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade com 

artigo 854 e seguintes do CPC, assim como com o procedimento detalhado 
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na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e seguintes 

da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a 

partir deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio 

de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, vedadas 

consultas às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior.

2. Frustrado integral ou parcialmente o bloqueio de valores, deverá a parte 

exequente se manifestar acerca do prosseguimento do feito, no prazo de 

48 (quarenta e oito) horas. A intimação deverá ser feita nos moldes do art. 

1º, § 2º do Provimento 84/2014 da CGJ.

 3. Decorrido o prazo supramencionado, CERTIFIQUE-SE e tornem-me os 

autos conclusos para as devidas deliberações.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 32977 Nr: 912-33.2014.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alvani de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Rubens de Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ANILTON GONÇALVES - 

OAB:23502/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA JOSE LOPES DA 

SILVA BRITO - OAB:11915

 Vistos.

Indefiro o petitório retro, vez que a certidão de trânsito em julgado já esta 

acostada aos autos, consoante se infere da ref. 80.

Assim, intime-se o defensor dativo nomeado para a parte autora, para que 

promova o pleito de cumprimento de sentença, no prazo de 15 

(quinze)dias, sob pena de arquivamento dos autos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 38401 Nr: 1209-69.2016.811.0031

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito Rural do Oeste-MT, LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldo Mario Barreto da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRE DE ASSIS ROSA - 

OAB:MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos...

DEFIRO o pedido de penhora online via BACENJUD do executado ALDO 

MARIO BARRETO DA SILVA (CPF: 025.457.511-03).

Cumpre ressaltar que a penhora será processada em conformidade com 

artigo 854 e seguintes do CPC, assim como com o procedimento detalhado 

na Seção 20 do Capítulo 2 da CNGC, especificamente, art. 512 e seguintes 

da CNGC, atentando-se especialmente para os seguintes comandos: a) a 

partir deste momento, até o processamento completo da ordem de bloqueio 

de valores, os autos deverão permanecer em gabinete, vedadas 

consultas às partes; b) havendo bloqueio de valores, os autos deverão 

ser identificados com tarja vermelha, passando a tramitar na triagem 

“urgentes”, até que decididas eventuais impugnações ao bloqueio, 

cabendo à Secretaria a expedição de ofício ao Departamento da Conta 

Judicial, para vinculação do valor depositado a este processo; c) ainda 

para a hipótese de bloqueio de valores, o protocolo emitido pelo sistema 

Bacen Jud valerá como termo de penhora, devendo ser intimada a parte 

devedora para oferecer impugnação, querendo, no prazo de 15 (quinze) 

dias.

Caso bloqueado montante inferior a R$ 100,00 (cem reais), e desde que tal 

montante não supere 10% (dez por cento) do valor objeto da penhora, 

será considerado ínfimo e insuficiente para justificar o processamento da 

penhora, em atenção aos princípios da eficiência administrativa e da 

economicidade. Nesse caso, deverá ser expedida ordem de liberação do 

valor, entendendo-se então como frustrada a diligência, e dispensado o 

cumprimento do comando exposto no item II, “c” anterior.

Frustrada a diligência anterior, intime-se o exequente para que se 

manifeste requerendo o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias.

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 art. 477 

da CNGC/MT.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41233 Nr: 1178-15.2017.811.0031

 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: Maria Ferreira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ERICK HENRIQUE DIAS PRADO - 

OAB:17.642, GISELIA SILVA ROCHA - OAB:14241, Marcelo Ventura 

da Silva Magalhães - OAB:MT 21.412, ROQUE PIRES DA ROCHA FILHO 

- OAB:9.870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

I. Cuida-se de Ação de Benefício Previdenciário Aposentadoria por Idade 

Rural, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

cujas provas são verificadas de acordo com a legislação processual.

 II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o dia 

25 de outubro de 2018, às 15h50min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

V. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 42195 Nr: 1729-92.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDVALDO GONZALES ALVES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Nortelândia

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO SILVA ARAUJO - 

OAB:13840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 I. INTIMEM-SE as partes, na pessoa dos advogados, para que 

esclareçam, no prazo máximo de 10 (dez) dias, se pretendem a 

designação da audiência de instrução, especificando objetivamente as 

provas que pretendam produzir, sob pena de indeferimento da produção 

probatória e julgamento imediato da lide.

II. Transcorrido o prazo in albis ou esclarecidas às provas, tornem-me 

concluso para saneamento ou julgamento antecipado.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43139 Nr: 353-37.2018.811.0031

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ofania Domingas de Moraes Porto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PEDRO EUSTÁQUIO DE OLIVEIRA 

E SILVA - OAB:24365/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procurador Federal do 

INSS-MT - OAB:

 Vistos.

I. Cuida-se de Ação de Benefício Previdenciário Aposentadoria por Idade 

Rural, ajuizada em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

cujas provas são verificadas de acordo com a legislação processual.

 II. Pois bem. Não havendo questões prejudiciais a serem analisadas e 

estando presentes as condições da ação e os pressupostos de 

constituição válida e desenvolvimento regular do processo, dou o feito 

saneado.

III. Considerando a necessidade de maior dilação probatória para a 

comprovação da atividade rural exercida pela parte autora, designo o dia 

25 de outubro de 2018, às 15h30min, para a realização de audiência de 

instrução e julgamento.

IV. INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados, da data 

agendada e para que, caso não tenham feito, apresentem rol de 

testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 357, §5º, CPC), 

manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o apresentante do 

rol se compromete a trazê-las independentemente de intimação (art. 455, 

§2º, CPC).

V. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 39515 Nr: 429-95.2017.811.0031

 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: OAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CES, SEdS, SPEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNA APARECIDA DA SILVA - 

OAB:17549/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EDIVALDO DE SÁ TEIXEIRA - 

OAB:18598/O

 Vistos.

1. Designo para o dia 29 (vinte e nove) de novembro de 2018, às 

14h00min a realização da audiência de instrução e julgamento.

2. Cumpra a Secretaria com as seguintes providências:

a) INTIMEM-SE as partes.

 b) CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público.

 Cumpra-se.

 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:

 Intimo a parte REQUERENTE, por meio de seu advogado, para que 

proceda com recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

15,00 (quinze reais) reais, para cumprimento do Ofício n.º 646/2018 - EJ, 

por meio da Central de Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41185 Nr: 1151-32.2017.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS SICREDI LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALAN JEFERSON FERRAZ OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VERA REGINA MARTINS - 

OAB:34607

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Defiro o pedido de ref. 31. Para tanto, expeça-se Carta Precatória à 

Comarca de Nova Mutum/MT, com o fito de ser procedida a ciração e 

busca e apreensão do bem.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43456 Nr: 526-61.2018.811.0031

 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: GFdS, CJOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): .JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em que pese o acordo formulado pelas partes, é imperioso salientar que 

apenas a ausência de vínculo genético não é respaldo suficiente para 

julgamento da ação negatória de paternidade, a teor do entendimento 

jurisprudencial pátrio (STJ REsp 1433470/RS, REsp 1342070/SP, REsp 

1022763/RS, REsp 709.608/MS), razão pela qual deixo, por ora, de 

homologar o mesmo.

Outrossim, entendo prudente a realização de audiência de Instrução e 

Julgamento, a qual designo para o dia 06 de setembro de 2018, às 15:00 

horas.

INTIMEM-SE as partes, através dos seus advogados (caso não possuam, 

pessoalmente), da data agendada e para que, caso não tenham feito, 

apresentem rol de testemunhas no prazo máximo de 15 (quinze) dias (art. 

357, §5º, CPC), manifestando sobre a necessidade de intimação ou se o 

apresentante do rol se compromete a trazê-las independentemente de 

intimação (art. 455, §2º, CPC).

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 43456 Nr: 526-61.2018.811.0031

 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: GFdS, CJOdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): .JSDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ ADRIANO PINHEIRO 

SANTOS - OAB:23652/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Em tempo, determino que seja realizado estudo psicossocial com os 

envolvidos, o qual deverá aportar ao feito antes da audiência designada.

Outrossim, intime-se a Sra. Jullyene Souza de Oliveira para que 

compareça na audiência de instrução em companhia do menor Cauã Julio 

Oliveira dos Santos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 44225 Nr: 898-10.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BAdCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 563 de 665



 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte REQUERENTE, por meio de seu advogado, para que 

proceda com a COMPLEMENTAÇÃO da diligência do oficial de justiça, no 

valor de R$ 15,00 (quinze) reais, para cumprimento do mandado de 

cumprimento de liminar, citação e intimação, por meio da Central de 

Pagamento de Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43124 Nr: 347-30.2018.811.0031

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BFS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO SCHULZE - OAB:7629

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimo a parte REQUERENTE, por meio de seu advogado, para que 

proceda com recolhimento da diligência do oficial de justiça, no valor de R$ 

45,00 (quarenta e cinco reais) reais, para cumprimento do mandado de 

cumprimeno de liminar e citação, por meio da Central de Pagamento de 

Diligência (CPD).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 41771 Nr: 1522-93.2017.811.0031

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Justiça Publica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlam Souza Amorim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE CARLOS DE ALMEIDA 

BENEVIDES - OAB:8159

 Vistos

1. Inexistindo qualquer das hipóteses que caracterizam a absolvição 

sumária [artigo 397 do CPP], mantenho o recebimento da denúncia e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 23 (vinte e três) de 

agosto de 2018 às 15h00min.

2. Cumpra a Secretaria, as seguintes providências:

a) Intime-se o réu pessoalmente;

b) Intimem-se a vítima e as testemunhas arroladas pelo Ministério Público e 

pela defesa, para que compareçam na audiência, expedindo-se, se for o 

caso, carta precatória para oitiva no juízo deprecado.

c) Cientifiquem-se o representante do Ministério Público.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010008-62.2016.8.11.0031

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRO BANDEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLOS ROBERTO PEREIRA MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MARINA CARLOS FRANCA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NORTELÂNDIA DESPACHO Processo: 

8010008-62.2016.8.11.0031. REQUERENTE: SANDRO BANDEIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: CARLOS ROBERTO PEREIRA MIRANDA VISTOS. I - 

INTIME-SE o autor para se manifestar em prosseguimento, no prazo de 05 

(cinco) dias, requerendo o que entender de direito, sob pena de 

arquivamento dos autos. II - Transcorrido o prazo, in albis, o que deverá 

ser certificado, ARQUIVE-SE. III - Existindo requerimento venham os autos 

conclusos para deliberações. NORTELÂNDIA/MT, 06 de agosto de 2018. 

MARINA CARLOS FRANÇA. Juiz(a) de Direito

Comarca de Nova Canaâ do Norte

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 61378 Nr: 1117-40.2018.811.0090

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CÍCERO PEDRO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO RICARDO ALVES - 

OAB:15523

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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. 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.

[...] 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fernando Kendi Ishikawa

 Cod. Proc.: 31361 Nr: 578-65.2004.811.0090

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MANOEL CANHET, ILSON DE ARAÚJO ALVES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JAYME RODRIGUES DE 

CARVALHO JUNIOR - OAB:MT-3735

 Vistos.

DEFIRO o pedido ministerial. REDESIGNO a audiência em continuação para 

a oitiva da testemunha de acusação José Neves da Silva para o DIA 25 DE 

SETEMBRO DE 2018 ÀS 18H00.

Saem os presentes intimados.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade

 Cod. Proc.: 60148 Nr: 409-87.2018.811.0090

 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: KMDSG, HGM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FAM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CILSO PEREIRA DOS SANTOS - 

OAB:20430/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROSE RODRIGUES CORRÊA - 

OAB:372440

 INTIMAÇÃO DA ADVOGADA DO REQUERIDO, para que, no prazo de 10 

(dez) dias, informe se a guarda compartilhada se dará com a coabitação 

exclusiva com a genitora ou se ocorrerá revezamento de residências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Sentença
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Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000118-70.2018.8.11.0090

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO TRAJANO DE BARROS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROGÉRIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011324A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBERTO CALZOLARI (RÉU)

ARI KOTHE (RÉU)

Magistrado(s):

FERNANDO KENDI ISHIKAWA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA CANAÃ DO NORTE SENTENÇA Processo: 

1000118-70.2018.811.0090 Vistos. A parte autora requereu a extinção do 

processo porque proposto em via inadequada em razão da matéria. 

Assim, considerando que a matéria tratada neste feito não é de 

competência do Juizado Especial, julgo-o EXTINTO, sem resolução de 

mérito, nos termos do artigo 51, inciso II, da Lei 9.099/95. Sem custas, 

despesas processuais ou honorários advocatícios nesta fase processual, 

na forma dos arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

necessárias. Nos termos do art. 317, § 4º, da CNGC/MT, fica dispensado o 

registro da sentença, providência efetivada com a própria inserção no 

sistema informatizado APOLO/PJE/TJMT. Publique-se. Cumpra-se. Nova 

Canaã do Norte, 06 de agosto de 2018.

Comarca de Nova Monte Verde

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 60527 Nr: 360-53.2012.811.0091

 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: Darli Rodrigues Candido

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BFB Leasing S/A Arrendamento Mercantil

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B, Fernando Luis Verissímo - OAB:OAB/MT - 14.357

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA DE SOUZA COUTINHO 

- OAB:10661/O

 Código 60527 – Autos n. 360-53.2012.811.0091

Vistos etc.

Intime-se o recorrido para apresentação de contrarrazões, na forma do 

artigo 1.010, §1º, do Código de Processo Civil.

Após, remetam-se os autos ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso – 

TJ/MT com as nossas homenagens.

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.: 71651 Nr: 1645-42.2016.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: KBM, VLS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FMFdJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLA JUVILIANA CARNELÓS - 

OAB:20851/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 71651 - Autos n. 1645-42.2016.811.0091.

 Despacho

Vistos etc.

Tendo em vista que a autora constituiu advogado e requer o andamento do 

feito, em que pese a manifestação ministerial pela extinção, entendo que o 

feito deva seguir seu curso natural.

Dessa forma, recebo, em parte, a petição retro.

No entanto, verifico que o requerido já foi citado neste feito às fls. 11, e a 

expedição de novo mandado de citação se mostra desarrazoada neste 

momento processual (art. 528, do CPC).

Tratando-se de cumprimento de sentença obrigação de prestar alimentos, 

vedada a cumulação os ritos da prisão e da penhora, sob pena de tumulto 

processual.

 Pelo rito da prisão do devedor, como dito, buscar-se-á satisfação do 

crédito referente às 3 (três) últimas parcelas vencidas e as que se 

vencerem no curso do processo (art. 528 a 533 do CPC).

Nesse sentido: “SÚMULA 309 DO STJ: O débito alimentar que autoriza a 

prisão civil do alimentante é o que compreende as três prestações 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo.”

De outro lado, em outros autos, buscar-se-á pelo pelo rito da penhora de 

bens (523 c/c art. 528, § 8º do CPC) as prestações alimentares que não 

se enquadrem no rito da prisão do devedor.

Assim, tratando-se o presente feito do rito da prisão do devedor, o débito 

que autoriza a prisão civil é aquele referente as 3 (três) últimas parcelas 

anteriores ao ajuizamento da execução e as que se vencerem no curso 

do processo.

Com efeito, embora intempestiva, verifico que o pedido mediato é inteligível 

ao juízo e as partes não havendo necessidade de emenda da petição 

inicial ou de extinção sem resolução de mérito.

Isto posto, intime-se o requerido no endereço mencionado às fls. 27, para 

comprovar o pagamento do débito devidamente atualizado (fls. 28/29), no 

prazo de 3 (três) dias, ou comprovar a impossibilidade de o fazer, sob 

pena de prisão civil.

Ciência ao Ministério Público

Intime-se.

Cumpra-se, expeça-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 1 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 40911 Nr: 650-05.2011.811.0091

 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: Karla Angélica Mastelaro Priviatto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elpidio Ferreira dos Santos Zanolla

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Luis Verissímo - 

OAB:OAB/MT - 14.357, Paulo Roberto Rodrigues Pinto - 

OAB:55388/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eron da Silva Lemes - 

OAB:MT 8358-B

 Código 40911 SENTENÇA Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão contida na inicial e assim: A) DECLARO 

RESCINDIDO o contrato de arrendamento rural firmando entre os litigantes 

(fls.22/23). B) CONDENO o requerido ELPIDIO FERREIRA DOS SANTOS 

ZANOLLA a ressarcir os danos materiais (dano emergente) consistente 

na perda de peso no gado da autora, na base de 2 (duas) arrobas por 

cabeça, na cotação apontada na inicial de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) 

por arroba, considerando a quantidade de gado efetivamente prejudicada 

980 (novecentos e oitenta) cabeças (fls. 30), o que corresponde a R$ 

172.480,00 (cento e setenta e dois mil e quatrocentos e oitenta reais). C) 

CONDENO o requerido ressarcir as 39 (trinta e nove) cabeças de gado 

que pereceram em decorrência do inadimplemento contratual, pelo valor 

médio apontado pelo autor de 12 (doze) arrobas, correspondente ao peso 

do gado naquela época, no valor de R$ 88,00 (oitenta e oito reais) por 

arroba, o que corresponde a R$ 41.184,00 (quarenta e um mil e cento e 

oitenta e quatro reais). JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA: 

TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA: TERMO INICIAL DA CORREÇÃO 

MONETÁRIA CONDENO o requerido ao pagamento das despesas/custas 

processuais e demais cominações legais, além de honorários advocatícios 

no importe de 10% sobre o valor da condenação, conforme art. 85, §2º, 

do CPC; Por consequência, com fundamento no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. Sobrevindo recurso intime-se o recorrido para as contrarrazões 

no prazo legal, após, remeta-se ao E. Tribunal de Justiça com as nossas 

homenagens. Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. 
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Publique-se. Registre-se. Intimem-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.: 69935 Nr: 473-65.2016.811.0091

 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: Airton Bavaresco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A.

 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 69935 - Autos n. 473-65.2016.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Com fundamento no art. 98, § 6º do Código de Processo Civil c/c art. 468, 

§§6º, 7º e 8º da Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral 

da Justiça do Estado de Mato Grosso, defiro o parcelamento das custas 

iniciais, a serem divididas em 6 (seis) parcelas mensais.

Conforme orientação do Ofício Circular nº 04/2018/GAB/J-Aux, 

encaminhe-se cópia desta decisão por e-mail dca@tjmt.jus.br para o 

Departamento de Controle e Arrecadação, para registro da informação.

Após, a parte deverá providenciar a emissão das guias via internet.

Com o recolhimento da 1ª parcela das custas processuais, voltem os 

autos conclusos para análise da petição inicial.

Saliento que o não pagamento das parcelas acarretará na extinção do 

processo sem resolução de mérito.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 61051 Nr: 884-50.2012.811.0091

 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: Alcindo de Lima Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ford Motor Company Brasil Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso de Faria Monteiro - 

OAB:MT 17298 A

 Código 61051 – Autos n. 884-50.2012.811.0091 SENTENÇA Vistos etc. 

Trata-se de ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais 

com pedido de tutela antecipada, proposta ALCINDO DE LIMA COUTINHO 

em face de FORD MOTOR COMPANY BRASIL LTDA, todos devidamente 

qualificados nos autos. Diante do exposto, REVOGO A LIMINAR 

anteriormente deferida e, oportunamente, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE A AÇÃO para: A) CONDENAR o requerido ao pagamento de 

danos morais que arbitro em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), atualizáveis a 

partir da sentença. B) Relativamente ao pedido de condenação na 

obrigação de fazer em relação, em razão da perda superveniente do 

objeto deste pedido, verifico a perda do interesse de agir, motivo pelo qual 

o JULGO EXTINTO, SEM ANÁLISE DO MÉRITO, nos termos do art. 485, VI, 

do Código de Processo Civil. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA: 

os valores devem ser corrigidos pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês (406, Código Civil c/c 161, §1º, CTN). 

A correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde 

a data do ARBITRAMENTO (Súmula 362 do STJ). O s juros fluem a partir 

do EVENTO DANOSO (art. 398 do CC e Súmula 54 do STJ). CONDENO o 

requerido ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, estes arbitrados em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, nos termos do art. 85, § 2º, CPC. Sobrevindo recurso de 

apelação, intime-se o recorrido para as contrarrazões. Após, remeta-se 

ao E. Tribunal de Justiça de Mato Grosso com as cautelas de praxe. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Tudo cumprido, 

certifique-se e arquivem-se os autos, com as anotações e baixas de 

estilo. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 3 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63814 Nr: 1606-50.2013.811.0091

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Comarca de Londrina - PR - 4ª Vara Cível, Petrobrás 

Distribuidora S/A RJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Petromil Derivados de Petróleo LTDA, Osmar 

Pavesi, Rosa Gomes Pavesi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do art. 152, inciso VI, do CPC, impulsiono os autos para 

intimação da parte autora para que efetue o recolhimento do valor 

referente à diligência do Oficial de Justiça por intermédio do novo sistema 

CPD - Central de Processamento de Diligências dos Oficiais de Justiça, 

conforme disposto no provimento 7/2017-CGJMT, devendo a guia ser 

emitida diretamente no site do Tribunal de Justiça (http://www.tjmt.jus.br) – 

Emissão de guias online – Diligência – Emissão de Guia de Diligência, com 

o correto preenchimento dos dados processuais para vinculação do 

depósito, no prazo de 10 dias.

Guia para Ato(s) do Oficial de Justiça (R$ 14,00) = 01

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 64940 Nr: 899-48.2014.811.0091

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: GRCP, APSC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nícolas Massaharu Ishitani - 

OAB:15.285

 SENTENÇA

Vistos,

 Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por Guilherme 

Ronaldo Claudino Pereira, representada por sua genitora, em face de 

ROBSON OLIVEIRA PEREIRA, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A demanda foi ajuizada no ano de 2014. Foi determinada a realização de 

audiência de conciliação, tendo a parte autora não comparecido à 

solenidade, pois não intimado (fl. 49)

Demais disso, o autor deixou transcorrer significativo o prazo sem 

qualquer manifestação nos autos.

 Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte autora, desde 2014 até o 

presente momento, não empreendeu os atos necessários ao regular 

andamento do feito.

Além disso, não foi localizada para comparecimento à presente audiência.

Segundo a Lei n. 5.478/68, art. 7º, “O não comparecimento do autor 

determina o arquivamento do pedido, e a ausência do réu importa em 

revelia, além de confissão quanto à matéria de fato.”

Desta forma, o artigo 485, inciso III, do Código de Processo Civil c/c art. 7º, 

Lei n. 5.478/68, determina a extinção do processo quando por não 

promover os atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a ação 

por mais de 30 (trinta) dias, o que se amolda ao caso em exame.

Verificada a inércia por abandono por parte do autor, a extinção é medida 

que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Revogo a antecipação de tutela de fls. 21/21v.

Sem custas ou honorários.

Fixo o valor de 1 URH (R$ 896,51 - oitocentos e noventa e seis reais e 

cinquenta e um centavos) – item 27.1 da Tabela de Honorários da OAB/MT 

- a título de honorários advocatícios ao advogado Nícolas Massaharu 

Ishitani, OAB/MT n. 15.285, devendo ser suportado pelo Estado de Mato 

Grosso.
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Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Saem os presentes intimados. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 74551 Nr: 1519-55.2017.811.0091

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: VHSN, JCSdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MNP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eron da Silva Lemes - OAB:MT 

8358-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 74551

 DESPACHO

Vistos, etc.

Chamo o feito à ordem.

Em que a epígrafe da ata retro constar outras partes e outro número de 

processo, a audiência realizou-se corretamente com a presença somente 

do Ministério Público e da autora, havendo apenas erro material, que não 

desnatura ou modifica o teor do que ali contido.

Portanto, cumpra-se conforme determinado.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 3 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 39702 Nr: 1434-16.2010.811.0091

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Silvia Fecchio-Me

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Afranio Gonçalves Costa, Antonio Carmo 

Piacente Reis, Celia Tavares Reis

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Marques Chagas - 

OAB:13699/MT, João Paulo Avansini Carnelos - OAB:10924/MT, 

Jorge Augusto B. Silvestre - OAB:OAB/MT-13.977-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MIGUEL TAVARES MARTUCCI 

- OAB:196083, Silvano Ferreira dos Santos - OAB:6317-B/MT

 Posto isto, INDEFIRO o pedido de conversão da obrigação em prestação 

pecuniária em valor equivalente, devendo prosseguir a execução 

conforme requerido pela exequente.Intimem-se os anuentes (codevedores 

Antônio Carmo Piacente Reis e Célia Tavares Reis) e o executado Afrânio 

Gonçalves Costa para, no prazo de 30 (trinta) dias, providenciarem os 

documentos necessários para a liberação dos PMFS junto à SEMA, sob 

pena de multa diária que arbitro em R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de 

R$ 150.000,00 (cento e cinquenta mil reais).Após, feita a liberação, devem 

Antônio Carmo Piacente Reis e Célia Tavares Reis permitir a entrada da 

Exequente na propriedade a fim de que promova a extração da madeira 

que lhe é devida.Por oportuno, determino a inclusão dos anuentes Antônio 

Carmo Piacenti Reis e Célia Tavares Reis no polo passivo da execução, 

posto que assumiram responsabilidades no acordo pactuado de fls. 

200/205.Por fim, remetam-se aos autos ao Cartório Distribuidor para 

classificar o feito como cumprimento de sentença.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Nova Monte Verde/MT, 21 de novembro de 

2017.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66300 Nr: 2-83.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dalison Jordão Mazorek

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 66300 – Autos n. 2-83.2015.811.0091

SENTENÇA

Vistos etc.

O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO ofereceu 

denúncia em face de DALISON JORDÃO MAZOREK, devidamente 

qualificado nos autos, atribuindo-lhe a prática, em tese, dos crimes 

previstos no art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal e art. 244-B do 

Estatuto da Criança e do Adolescente, na forma do art. 29, do Código 

Penal, sendo todos incluídos no art. 69 do Código Penal.

Aportou aos autos a Certidão de óbito do réu à fl. 224.

O representante do Ministério Público pugnou pela extinção da punibilidade 

em face da morte do agente (fl. 225).

É o relatório sucinto.

Fundamento e Decido.

Prevê o artigo 62 do Código de Processo Penal, que 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.

 O artigo 107, parágrafo I, do Código Penal, prevê a extinção da 

punibilidade pela morte do agente.

 Assim, comprovado o falecimento do acusado DALISON JORDÃO 

MAZOREK, DECLARO EXTINTA a PUNIBILIDADE, na forma do artigo 107, 

inciso I, do CP c/c artigo 62 do Código de Processo Penal.

Transita em julgado, arquive-se o presente feito com as baixas e 

anotações de estilo.

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 Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66679 Nr: 218-44.2015.811.0091

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elza Gralak Neiverth

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anselmo Neiverth

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANGELIZA NEIVERTH SEGURA - 

OAB:MT 13.851

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB:53.553/SP

 Código 66679 – Autos n. 218-44.2015.811.0091

Despacho

Vistos etc.

Considerando que há conflito de interesses entre o inventariante nomeado 

com os incapazes Maria Eduarda e Anselmo Neiverth Neto acolho a 

manifestação ministerial retro e nomeio o Dr. Luiz Fernando Cassilhas 

Volpe - OAB n. 53.553/SP, como curador especial dos incapazes 

mencionados, nos termos do artigo 671, inciso II, do Código de Processo 

Civil.

Por oportuno, intime-se o advogado, advertindo-o da sua obrigação ante a 

nomeação, conforme dispõe o art. 34, XII, da Lei nº 8.906/94 (Estatuto da 

OAB). Ressalto que os honorários advocatícios serão arbitrados em 

momento posterior.

Outrossim, apresentadas as primeiras declarações, cite-se para os 

termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o companheiro, os herdeiros 

e os legatários e intimar a Fazenda Pública, o Ministério Público, se houver 

herdeiro incapaz ou ausente, e o testamenteiro, se houver testamento, 

nos termos do art. 626 do CPC, encaminhando-se cópia das primeiras 

declarações.

Após, concluídas as citações, abra-se vistas às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, se manifestar sobre as primeiras 

declarações, nos termos do art. 627 do CPC.

Após, certifique-se a realização das citações e o decurso do prazo 

supracitado remetendo os autos à conclusão.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 2 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 66202 Nr: 1908-45.2014.811.0091

 AÇÃO: Procedimento Ordinário->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CSO, ESdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ADSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Claudinéia de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 10.845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Vistos.

 Tendo em vista a impossibilidade de acordo entre as partes, à vista do 

não comparecimento da parte autora, determino sua intimação pessoal 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se no feito requerendo 

o que de direito.

Decorrido o prazo, ao Ministério Público para manifestação. Após, 

conclusos.

Saem os presentes intimados

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32884 Nr: 256-71.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JPdS, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Gonçalves Paschoal - 

OAB:OAB/MT15881-A, Edson Campos de Azevedo - OAB:GO 37.420, 

ELSON CRISTÓVÃO ROCHA - OAB:17811, FERNANDO NISHIKAWA - 

OAB:13.169/O

 Sentença

Vistos

 Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por JAÍNE PEREIRA 

DA SILVA, representada por sua genitora, em face de LUCIANO PEREIRA 

DA SILVA, todos qualificados nos autos em epígrafe.

A demanda foi ajuizada no ano de 2006. Em razão do lapso temporal, foi 

determinada a sua intimação pessoal da requerente para comparecer à 

audiência de conciliação, a fim de, inclusive, impulsionar o feito.

Ocorre que segundo a certidão do Sr. Oficial de Justiça (fls. 235) a autora 

não foi localizada no endereço constante dos autos.

Vieram-me conclusos os autos.

É o relato do necessário.

Fundamento e Decido.

Analisando os autos, verifico que a parte autora, desde 2014 (fls. 202) até 

o presente momento, não lançou qualquer manifestação, seja 

pessoalmente no balcão do cartório deste juízo ou por intermédio de 

advogado, demonstrando desinteresse no prosseguimento do feito.

Desta forma, o artigo 485, inciso III, do CPC, determina a extinção do 

processo quando por não promover os atos e diligências que lhe incumbir, 

o autor abandonar a ação por mais de 30 (trinta) dias, o que se amolda ao 

caso em exame.

Verificada a inércia por abandono por parte do autor, a extinção é medida 

que se impõe.

Ante ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil.

Sem custas ou honorários, uma vez que a ação foi proposta pelo 

Ministério Público.

Com o trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as 

cautelas de estilo.

 Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.

 Expeça-se o necessário.

Saem os presentes intimados.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 32946 Nr: 318-14.2006.811.0091

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MPdEdMG, JPdS, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hugo Leon Silveira - 

OAB:16671-A/OAB/MT, Promotor de Justiça - Nova Monte Verde - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edson Campos de Azevedo 

- OAB:GO 37.420

 Autos n. 318-14.2006.811.0091 - Código 32946 SENTENÇA Vistos, 

Trata-se de ação de execução de alimentos ajuizada por JAÍNE PEREIRA 

DA SILVA, representada por sua genitora, em face de LUCIANO PEREIRA 

DA SILVA, todos qualificados nos autos em epígrafe. Analisando os 

autos, verifico que a parte autora, desde 2014 (fls. 202) até o presente 

momento, não lançou qualquer manifestação, seja pessoalmente no balcão 

do cartório deste juízo ou por intermédio de advogado, demonstrando 

desinteresse no prosseguimento do feito. Desta forma, o artigo 485, inciso 

III, do CPC, determina a extinção do processo quando por não promover os 

atos e diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a ação por mais de 

30 (trinta) dias, o que se amolda ao caso em exame. Verificada a inércia 

por abandono por parte do autor, a extinção é medida que se impõe. Ante 

ao exposto, e por tudo que dos autos consta, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 485, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários, uma vez 

que a ação foi proposta pelo Ministério Público. Com o trânsito em julgado, 

certifique-se e arquivem-se os autos com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Nova Monte 

Verde/MT, 3 de agosto de 2018. BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA Juiz 

Substituto Ciente o Ministério Público. Nova Monte Verde/MT, 3 de agosto 

de 2018 Cleuber Alves Monteiro Junior Promotor de Justiça

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67343 Nr: 642-86.2015.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Boeira & Pinheiro Ltda - EPP, Geraldo Maria 

Fernandes Pinheiro, Zuely Aparecida Boeira Pinheiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PROCURADORIA GERAL DO 

ESTADO DE MATO GROSSO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 67343 - Autos n. 642-86.2015.811.0091

Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca do endereço do executado, uma vez que 

compete à Fazenda Pública Estadual promover todas as diligências no 

sentido de localizá-lo não se justificando que transfira integralmente esse 

ônus ao Judiciário.

Por outro lado, 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 verifico que sequer foram empreendidas diligências no sentido de 

tentar localizar o endereço do executado pela parte exequente.

Assim, indefiro o pedido de citação por edital e determino que o exequente 

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.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

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): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63693 Nr: 1568-38.2013.811.0091

 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 Joaquim dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procuradoria Geral do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63693 - Autos n. 1568-38.2013.811.0091

Vistos etc.

Indefiro o pedido de busca do endereço do executado, uma vez que 

compete à Fazenda Pública Estadual promover todas as diligências no 

sentido de localizá-lo não se justificando que transfira integralmente esse 

ônus ao Judiciário.

Por outro lado, a citação por edital só poderá ser feita se atendidos os 
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requisitos previstos no art. 256 do CPC, o que não ocorre in casu. Isso 

porque verifico que sequer foram empreendidas diligências no sentido de 

tentar localizar o endereço do executado pela parte exequente.

Assim, indefiro o pedido de citação por edital e determino que o exequente 

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.

Decorrido o prazo sem o devido cumprimento, certifique-se e voltem 

conclusos.

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): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63607 Nr: 1526-86.2013.811.0091

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Nova Bandeirantes - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson Pessoa de Queiroz

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador do Municipio de 

Nova Bandeirantes - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 63607 – Autos n. 1526-86.2013.811.0091

Vistos etc.

Dê-se vista ao exequente para manifestação quanto ao bem oferecido à 

penhora no prazo de 05 dias, sob pena de extinção.

Em caso de recusa, deverá o exequente já indicar bens passíveis de 

penhora ou requerer o que de direito.

Após, retornem conclusos.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo 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.: 60493 Nr: 326-78.2012.811.0091

 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: Laene Maria José Christen

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosângela Inês Colpani - 

OAB:MT 9.605-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Código 60493 – Autos n. 326-78.2012.811.0091

Vistos em correição.

Intimem-se as partes para, querendo, se manifestarem no prazo de 05 

dias.

Em nada requerendo, arquivem-se com as baixas e comunicações 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT, 15 de março de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 60529 Nr: 362-23.2012.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valter Hygino, José Carlos Estolarique, Valdir 

Vieira da Silva, Eliseu Luis Welter

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cintia Laureano Leme - 

OAB:MT 6907

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 15 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): JOSÉ CARLOS ESTOLARIQUE, Rg: 

0793467-0, Filiação: José Estolorique Mariane e Clementina Passoni 

Mariane, data de nascimento: 31/01/1971, brasileiro(a), natural de 

Horizona-PR, casado(a), lavrador, Telefone 8416-1931. atualmente em 

local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO DO(S) RÉU(S) acima qualificado(s), para 

responder à acusação, por escrito, no prazo de 10 (dez) dias. 2. Na 

resposta, o acusado poderá argüir preliminares e alegar tudo que 

interesse à sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar 

as provas pretendidas e arrolas testemunhas, até o máximo de 08 (oito), 

qualificando-as e requerendo sua intimação, quando necessário.

Resumo da Inicial: O acusado foi denunciado por suposta prática do crime 

como incurso no Art. 161 (§1°, inciso II) e 288 do Código Penal (CP), bem 

como do Art. 14 da Lei n°. 10.826/2003.

Despacho: Código 60529DESPACHOVistos, etc.Cumpra-se integralmente o 

despacho de fls. 158/159, expedindo-se a carta precatória e o edital de 

citação.Tendo em vista que o acusado Valdir Vieira da Silva apresentou 

resposta à acusação às fls. 161/162, desconstituo a advogada nomeada 

às fls. 168/169.Renumere-se o presente feito a partir das fls. 160, 

certificando nos autos.No mais, havendo laudo pericial sobre a eficiência 

da arma de fogo apreendida (fls. 65/70), determino sua destruição, nos 

termos do art. 25, caput, da Lei nº 10.826/03, e Resolução n. 134/2011, do 

CNJ, encaminhando-se imediatamente a arma de fogo e munições 

apreendidas ao Comando do Exército, para os devidos fins. 

Certifique-se.Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Nova Monte 

Verde/MT, 26 de junho de 2018.BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇAJuiz 

Substituto

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, KELLY CABRAL VIEIRA, 

digitei.

Nova Monte Verde, 26 de julho de 2018

Shirley Franco Lemes de Sousa Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 37214 Nr: 344-07.2009.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jeremias Menezes Baiocho, Darci Antonio 

Vicentin, Silas da Silva, João Batista da Silva, Sandro Roberto da Silva, 

Adenilso Lucio Otenio, João Carlos Dal Bem, Wilson Alves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE 

SOUZA - OAB:16241, Claudinéia de Oliveira - OAB:OAB/MT 10.845, 

Eron da Silva Lemes - OAB:MT 8358-B, NARJARA ALINE BRAZ DA 

SILVA - OAB:12928, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 37214 - Autos n. 344-07.2009. 811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de dezembro de 2018 às 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 02 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 63458 Nr: 1430-71.2013.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cassio Figueiredo Rosa, Rubens Ramos de 

Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 63458 - Autos n. 1430-71.2013. 811.0091

 DESPACHO
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Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 11 de dezembro de 2018 às 

13h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 02 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 68301 Nr: 1265-53.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DSL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ FERNANDO CASSILHAS 

VOLPE - OAB:SP 53.553

 Código 68301 - Autos n. 1265-53.2015. 811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 10 de dezembro de 2018 às 

17h30.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 02 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Bruno César Singulani França

 Cod. Proc.: 67631 Nr: 830-79.2015.811.0091

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Shirlene Benites Bognar - 

OAB:MT 16.211

 Código 67631 - Autos n. 830-79.2015. 811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 11 de dezembro de 2018 às 

14h20.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 02 de agosto 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.: 73103 Nr: 674-23.2017.811.0091

 A Ç Ã O :  T e r m o  C i r c u n s t a n c i a d o - > P r o c e d i m e n t o s 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Comercio e Industria de Madeiras Mato Verde 

Ltda - ME, Adenilson Antonio Inácio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDINEIA DE OLIVEIRA - 

OAB:10845, THIAGO ALVES DE SOUZA MELO - OAB:13964/O

 Código 73103 - Autos n. 6741-23.2017. 811.0091

 DESPACHO

Vistos, etc.

Tendo em vista a necessidade de readequação de pauta de audiências 

deste juízo, objetivando melhor prestação jurisdicional, redesigno a 

audiência anteriormente designada para o dia 11 de dezembro de 2018 às 

17h.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Nova Monte Verde/MT 02 de agosto de 2018.

BRUNO CÉSAR SINGULANI FRANÇA

Juiz Substituto

Comarca de Nova Ubiratã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67698 Nr: 672-68.2018.811.0107

 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: BCCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EGS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALBERTO IVÁN ZAKIDALSKI - 

OAB:39274

 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 DE REF. 12.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53237 Nr: 812-44.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRASIL CENTRAL MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS 

AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiomiro Bernardi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BRUNO RAFAEL DA SILVA 

TAVEIRA - OAB:15471

 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 DE REF. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 66710 Nr: 232-72.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAFAEL JOSE NUNES MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANA CORDOBA FRUTO - 

OAB:21244/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIS CARLOS MONTEIRO 

LAURENÇO - OAB:16780/BA

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 53111 Nr: 748-34.2014.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: KAYO MAURITY SOUZA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NOEMI ARAUJO RIBEIRO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Albano Denicolo - OAB:13516-B 

OAB-MT, ARTUR DENICOLÓ - OAB:18395/OAB-MT, Jhony Nicácio 

Clemente - OAB:18294 OAB-MT, Willian Gonçalves da Silva - 

OAB:18400 OAB-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO NEGATIVA DE REF. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 62426 Nr: 613-17.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COPACEL INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE CALCÁRIO E 

CEREIAIS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDECIR DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA PEDROSO DIAS DE 

ALMEIDA - OAB:6910

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54735 Nr: 287-28.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE-COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA, RAFAEL 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Araúz Filho - 

OAB:OAB/PR 27.171, RAFAEL COMAR ALENCAR - OAB:41585

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 28.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58873 Nr: 709-66.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS SORRISO - SICREDI CELEIRO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO DO AMARAL, EDIVALDO DE MELO 

SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEAN CARLOS ROVARIS - 

OAB:12113/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 60489 Nr: 1572-22.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARMEM ALICE LOPES, MARCIO LUIZ HAAB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CAROLINA PEREIRA TOME 

WICHOSKI - OAB:65216, LOUISE RAINER PEREIRA GIONÉDIS - 

OAB:16691-A/OABMT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57223 Nr: 110-30.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VANILSO DE ROSSI, Mariangela Rita Marques 

de Rossi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA PETIÇÃO DE REF. 32, BEM COMO, 

REQUEIRA O QUE ENTENDER DE DIREITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 57220 Nr: 108-60.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: AGROVERDE AGRONEGÓCIOS E LOGÍSTICAS LTDA, 

GO AGRO FERTILIZANTES COMÉRCIO DE INSUMOS AGRÍCOLAS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EVELCI DE ROSSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADEMILÇON DE ALMEIDA 

GILARDE - OAB:7440, MARCO AURÉLIO PIACENTINI - OAB:7170-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 23, BEM COMO, 

PETIÇÃO DE REF. 24.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59360 Nr: 955-62.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FIAGRIL LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DONIZETTI BELLE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NOELI IVANI ALBERTI - OAB:4061

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SÉRGIO HEMING - 

OAB:OAB/MT 2869, SÉRGIO HEMING JUNIOR - OAB:20.865/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO 

LEGAL, SE MANIFESTE ACERCA DOS EMBARGOS MONITÓRIOS DE REF. 

15.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59377 Nr: 967-76.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.VALE - COOPERATIVA AGROINDUSTRIAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA DA CONCEIÇÃO PEREIRA DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arival José Betinelli - 

OAB:74635, Élcio Luis Weckerlim Fernandes - OAB:18186, Everton 

Diego Giessler - OAB:74.627, JARBAS CASTILHOS DA SILVA - 

OAB:64833, Paulo Victor Krutsch Soletti - OAB:20345, TIAGO NUNES 

E SILVA - OAB:57892

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 26.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67169 Nr: 416-28.2018.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Andressa Correa Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRENE SEIBEL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRESSA CORREA PEREIRA - 

OAB:22393/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, PROCEDA CONFORME DETERMINADO NA REF. 4, COM A 

REORGANIZAÇÃO DO FEITO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 65049 Nr: 1748-64.2017.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ENICE REIS DA SILVA, JOSE AURELIO ZILLI, 

Osvaldo Schmidt, EDELTRAUDE MARIA ZILLI, VERA LUCIA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 
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OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 31, BEM COMO, 

A PETIÇÃO DE REF. 30.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 56969 Nr: 39-28.2016.811.0107

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GP Catarinense Comércio, Importação e Exportação 

Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmir Amancio Freire ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROSELAINE DA SILVA STOCK - 

OAB:66980

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 67113 Nr: 396-37.2018.811.0107

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: francisco de Oliveira Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Maggioni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO FRAGA DE MELLO - 

OAB:8166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ESTEVAM HUNGARO CALVO 

FILHO - OAB:9456-A, JORGE YASSUDA - OAB:8875-B/MT

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

15 DIAS, APRESENTE A SUA IMPUGNAÇÃO À CONTESTAÇÃO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 58338 Nr: 474-02.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALEXANDRE ANDRE BANDERA, BRUNA 

BANDERA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Luiz de Oliveira Silva - 

OAB:10212, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OBA/MT 14.258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, PROCEDA O RECOLHIMENTO DA GUIA DE PAGAMENTO DA 

DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEVIDO CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 54800 Nr: 309-86.2015.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER JOSE GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DUQUE DABUS - 

OAB:SP/248.505, JOSÉ MARTINS - OAB:84.314/SP, MARCIO 

FREDERICO ARRUDA MONTENEGRO - OAB:15329

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, SE MANIFESTE ACERCA DA CERTIDÃO DE REF. 18.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 59451 Nr: 1007-58.2016.811.0107

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SILVIO FERREIRA DE ALBUQUERQUE JÚNIOR, 

MAURO SERGIO DE OLIVEIRA MARTINS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURO PAULO GALERA MARI - 

OAB:3056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, EFETUE O RECOLHIMENTO DA GUIA DE PAGAMENTO 

REFERENTE À DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA, PARA O DEVIDO 

CUMPRIMENTO.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Glauber Lingiardi Strachicini

 Cod. Proc.: 68845 Nr: 1195-80.2018.811.0107

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Douglas Belluzzo, BENIANIMO SALVADORI, 

MARIA APARECIDA FELIPE SALVADORI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIULA MULLER KOENIG - 

OAB:22819/MT, GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELLI - 

OAB:17980/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO O ADVOGADO DA PARTE AUTORA, PARA QUE, NO PRAZO DE 

05 DIAS, PROCEDA O RECOLHIMENTO DA GUIA REFERENTE AO 

PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO SR. OFICIAL DE JUSTIÇA.

Comarca de Novo São Joaquim

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76970 Nr: 236-49.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Joseny Rodrigues da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Verifico que não consta nos autos a realização do estudo 

socioeconômico. Portanto, ante a imprescindibilidade da realização, 

DETERMINO, a realização de estudo socioeconômico junto ao requerente, 

a ser feito pela Assistente Social do juízo, respondendo os quesitos deste 

juízo: 1) Qual a renda mensal per capita da família do periciando? 2) É 

inferior a ¼ do salário mínimo vigente? 3) Ainda que a renda mensal 

familiar per capita seja superior a ¼ do salário mínimo, restou demonstrada 

a condição de miserabilidade do (a) periciando (a), expressa na situação 

de carência de recursos para subsistência?.

 II. Foi indagado ao autor sobre a apresentação de quesitos, tendo se 

manifestando pela resposta aos mesmos quesitos formulados pelo juízo.

 III. Como a requerido não se fez presente, dê-se vista dos autos ao INSS 

para apresentação dos quesitos, no prazo de 10 dias, sob pena de 

preclusão.

 IV. Apresentados os quesitos, oficie-se a Assistente Social, para, no 

prazo de 15 dias, apresentar o laudo.

 V. Em seguida, intime-se as partes para se manifestar sobre o laudo. Em 

seguida, voltem os autos conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78656 Nr: 118-39.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jose Silemar de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARNALDO DE SOUZA - 

OAB:11283

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Verifico que o laudo pericial foi juntado aos autos (fls.48/52), tendo sido 

o autor já intimado conforme fls. 55, portanto, intime-se o INSS para se 

manifestar, no prazo de 10 dias.

 II. APÓS, conclusos.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 76499 Nr: 927-97.2016.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Folhate de Souza Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79270 Nr: 433-67.2018.811.0106

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Luiz Carlos Salesse, Renato Gomes Nery

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Roberto Zanoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JUDSON GOMES DA SILVA 

BASTOS - OAB:8857, Renato Gomes Nery - OAB:MT/2051

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andre da Rosa Gomes - 

OAB:MT/12.610, Bruna Sanfelice Gavioli - OAB:MT/14.587

 O que se consignou na referida decisão (Código 67107) fora que os 

requeridos da Ação Possessória buscavam a reintegração de posse em 

face de Roberto Zanoni (Código n° 70667) e Durvalino Secchi (Código n° 

70634), o que restou INDEFERIDO pelos seguintes motivos: “Incabível o 

pleito dos requeridos: a uma, porque Roberto Zanoni e Durvalino Secchi 

não são partes nos presentes autos; a duas, porquanto inexiste nos autos 

informação de título judicial oriundo de decisão nos embargos de terceiro 

Código n° 70667 e 70634, determinando a reintegração de posse dos 

requeridos nas áreas contidas no pedido de folhas 4188/4189; e a três, 

visto que se existisse título executivo judicial determinando a reintegração 

de posse, sem efeito suspensivo, nos embargos referidos, dever-se-ia 

buscar o cumprimento provisório da sentença nos moldes do art. 522 do 

CPC.” Negritei Nesse viés, percebe-se que o INDEFERIMENTO da 

reintegração de posse tinha por corolário a QUESTÃO PROCESSUAL DA 

ILEGITIMIDADE PASSIVA de Roberto Zanoni e Durvalino Secchi, os quais 

não integravam a lide da ação de reintegração de posse. Assim, não 

poderiam aduzir pretensão naqueles autos como partes, o que fatalmente 

tumultuaria ainda mais o processo que está em trâmite desde a década de 

80. Por conseguinte, eventual REINTEGRAÇÃO DE POSSE só poderia ser 

efetivada em DESFAVOR DAS PARTES DO PROCESSO e, com a 

EFETIVAÇÃO DE MEDIDAS MATERIAIS CONSTRITIVAS, existindo prejuízo 

a quem não fizesse parte do processo, caberia ao prejudicado o manejo 

dos EMBARGOS DE TERCEIROS para análise judicial. Posto isso, não 

havendo omissão, contradição ou obscuridade a ser sanada, a 

improcedência dos embargos é medida que se impõe. DISPOSITIVO I. 

Diante do exposto, nos termos da fundamentação, conheço os embargos 

de declaração e no mérito os REJEITO, uma vez que ausentes os 

requisitos do art. 1.022 do CPC, mantendo-se a decisão de fls. 115/115-v 

inalterada. II. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78819 Nr: 193-78.2018.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MLAA, LMOA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROFA, JAdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Recebo o pedido do autor como requerimento de alimentos provisionais, 

diante da natureza da demanda submetida à apreciação, desta forma 

observa-se que inexiste, até então, documento atestando a paternidade 

de José de Almir Aquino. Nesse viés, cabível a manifestação do Ministério 

Público, entendo este juízo que deve ser aguardado o prazo para 

constestação, que é de 15 (quinze) dias a partir desta solenidade, 

propiciando ao requerido o devido contraditório e ampla defesa. Nesse 

viés, o autor não trouxe fato novo passível de modificação da decisão de 

fls. 23/24. Anote-se também como bem referido pelo parquet, a 

inexistência de periculum in mora, visto que o suposto pai biológico está a 

contribuir com a manutenção da necessidades da autora. Posto isso, 

indefiro o pedido de alimentos provisionais, mantendo a decisão de fls. 

23/24, pois presente a cláusula, rebus sic stantibus.encaminhe-se os 

autos à Secretaria e, certificado o prazo in albis para a apresentação de 

constetação, intime-se a parte autora para manifestação, a seguir dê-se 

vista dos autos ao Ministério Público e, por fim, voltem os autos conclusos. 

Intime-se e cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77892 Nr: 872-15.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucindo Batista de Morais

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 74459 Nr: 605-14.2015.811.0106

 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: Francisco Araujo Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo de Souza - OAB:MT 

11283/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77895 Nr: 875-67.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Rosa Pereira de Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.

II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77354 Nr: 481-60.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dejair Lourencette

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Royttmen Pires da Silva 

- OAB:MT 13983/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 I. Não havendo diligências a serem realizadas, dou por encerrada a 

instrução processual. Permaneçam os autos conclusos para sentença, da 

qual as partes serão devidamente intimadas.
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II. Saem os presentes intimados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77202 Nr: 379-38.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Alves Lima

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade a Sr. ANTONIO ALVES LIMA, na base de um salário mínimo 

mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas vencidas e 

devidas desde a data do requerimento administrativo, ou seja, 20.05.2016, 

o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, §§ 1.º e 2.º, 

da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO resolvido o 

mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Concedo o pedido de tutela 

urgência, por tratar-se de verba alimentar, para determinar ao Requerido 

que implante o benefício deferido, no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem reais) por dia de 

atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As parcelas vencidas serão 

acrescidas de correção monetária a partir dos respectivos vencimentos e 

de juros moratórios a partir da citação. A correção monetária será 

aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 e legislação 

superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de Procedimentos 

para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos do julgamento 

final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 20/09/2017. Os 

juros moratórios serão calculados de forma global para as parcelas 

vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 77324 Nr: 461-69.2017.811.0106

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmair Bernardes Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Douglas Rodrigues Martins - 

OAB:MT 19.909

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

Instituto Nacional do Seguro Social INSS, a conceder a aposentadoria rural 

por idade a Sr. OSMAIR BERNARDES MARTINS, na base de um salário 

mínimo mensal, assegurando-lhe o pagamento das eventuais parcelas 

vencidas e devidas desde a data do requerimento administrativo, ou seja, 

12.09.2016, o que faço com fulcro no art. 201, §§ 12 e 13 CR/88 e art. 48, 

§§ 1.º e 2.º, da Lei Federal n. 8.213/91. E, por conseguinte, DECLARO 

resolvido o mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC. Concedo o 

pedido de tutela urgência, por tratar-se de verba alimentar, para 

determinar ao Requerido que implante o benefício deferido, no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de aplicação de multa, no valor de R$ 100,00 (cem 

reais) por dia de atraso, limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais).As 

parcelas vencidas serão acrescidas de correção monetária a partir dos 

respectivos vencimentos e de juros moratórios a partir da citação. A 

correção monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899 /81 

e legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017. Os juros moratórios serão calculados de forma global para as 

parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos respectivos 

vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E serão de 0,5% 

(meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do antigo CC e 219 do 

CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de quando serão de 1% (um 

por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do CC /2002 e 161 , § 1º , do 

CTN .

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 78062 Nr: 974-37.2017.811.0106

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MGJF, VGJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, ACOLHO o parecer ministerial e DETERMINO A EXPEDIÇÃO DE 

ALVARÁ DE SOLTURA em favor do executado JONY FREITAS COSTA. 

Sem prejuízo, defiro os pedidos do exequente e determino a realização de 

penhora online via Bacenjud e Renajud, para bloqueio das prestações 

vencidas e vincendas, que perfazem o total de R$ 14.369,64 (quatorze mil 

trezentos e sessenta e nove reais e sessenta e quatro centavos) ou bens 

móveis, suficientes para pagamento do débito. Com o resultado do 

bloqueio, intimem-se as partes para manifestarem-se no prazo legal. 

Todavia, indefiro o pedido de suspensão da CNH e apreensão do 

passaporte do executado, uma vez que tais medidas estão em 

dissonância com o objeto da lide e mostram-se desproporcionais. 

Cumpra-se expedindo o necessário. Cumpra-se com urgência.

 Edital de Citação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 79496 Nr: 547-06.2018.811.0106

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processos Cautelares->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MMMR, NFR, EBdSO, IdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): IAGO DOS SANTOS CARNEIRO, Cpf: 

06087263543, Filiação: Rosimeire Carvalho dos Santos e José Filho da Paz 

Carneiro, brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: 1. CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A), de conformidade com o 

despacho abaixo transcrito e com a petição inicial, cuja(s) cópia(s) 

segue(m) anexa(s), como parte(s) integrante(s) deste mandado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, acompanhada de 

advogado(s) ou defensor(es) público(s), podendo, se assim quiser, nela 

oferecer defesa escrita ou oral. DADOS DA AUDIÊNCIA: Audiência que se 

realizará no dia 27/09/2018, às 12:30 horas (horário de Mato Grosso), no 

Edifício do Fórum, sito no endereço ao final indicado. 2. INTIMAÇÃO para 

que fique ciente da medida liminar deferida, a seguir descrita: “a 

SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR dos genitores ÉRICA BARBOSA DOS 

SANTOS OLIVEIRA E IAGO DOS SANTOS, com relação a menor Manuele 

Vitória de Oliveira Carneiro, uma vez que, conforme relatório psicossocial 

(fls. 15,verso/17,verso), teriam entregado a menor ao casal Marli Marques 

Madruga e Natal Ferreira Ramos, autorizando a saída do estado da Bahia 

para residir em Mato Grosso, mesmo a menor possuindo tenra idade.”

Resumo da Inicial: Trata-se ação para aplicação de medida de proteção 

c.c busca e apreensão de menor, proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em 

favor da menor Manuele Vitória de Oliveira Carneiro e em desfavor de 

MARLI MARQUES MADRUGA, NATAL FERREIRA RAMOS, ÉRICA 

BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA E IAGO DOS SANTOS CARNEIRO. 

Aduz a inicial que o casal Marli e Natal ao tomar conhecimento de que, no 

estado da Bahia, a requerida Érica estava grávida e disposta a entregar o 

bebê à adoção, passou a ajudá-la financeiramente no intuito de terem para 

si a criança. Após o nascimento da menor, esta foi entregue ao casal pela 

genitora, mediante declaração escrita e autorização para viagem. Desde 

então o casal trouxe a criança para esta comarca e mantém a guarda de 

fato da menor. O Ministério Público requer em sede de liminar a suspensão 

do poder familiar dos genitores e busca e apreensão da criança com sua 

colocação em família extensa ou abrigamento institucional, além da 

aplicação de medida de apoio e acompanhamento temporários e inclusão 

em programa comunitário ou oficial de auxílio à família, à criança ou a 

adolescente.

Despacho/Decisão: Vistos, etc.Trata-se ação para aplicação de medida de 

proteção c.c busca e apreensão de menor, proposta pelo MINISTÉRIO 

PÚBLICO em favor da menor Manuele Vitória de Oliveira Carneiro e em 

desfavor de MARLI MARQUES MADRUGA, NATAL FERREIRA RAMOS, 
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ÉRICA BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA E IAGO DOS SANTOS 

CARNEIRO.Aduz a inicial que o casal Marli e Natal ao tomar conhecimento 

de que, no estado da Bahia, a requerida Érica estava grávida e disposta a 

entregar o bebê à adoção, passou a ajudá-la financeiramente no intuito de 

terem para si a criança.Após o nascimento da menor, esta foi entregue ao 

casal pela genitora, mediante declaração escrita e autorização para 

viagem. Desde então o casal trouxe a criança para esta comarca e 

mantém a guarda de fato da menor.O Ministério Público requer em sede de 

liminar a suspensão do poder familiar dos genitores e busca e apreensão 

da criança com sua colocação em família extensa ou abrigamento 

institucional, além da aplicação de medida de apoio e acompanhamento 

temporários e inclusão em programa comunitário ou oficial de auxílio à 

família, à criança ou a adolescente.É o relato.Decido.Trata-se ação para 

aplicação de medida de proteção c.c busca e apreensão de menor, 

proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em favor da menor Manuele Vitória de 

Oliveira Carneiro e em desfavor de MARLI MARQUES MADRUGA, NATAL 

FERREIRA RAMOS, ÉRICA BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA E IAGO 

DOS SANTOS CARNEIRO.Ante as notícias iniciais narradas pelo Ministério 

Público, fora instaurado Procedimento Administrativo SIMP 

000158-071/2018, onde se apuraram os fatos descritos nos autos, com a 

cooperação do Conselho Tutelar e da Secretaria Municipal de Assistência 

Social de Novo São Joaquim/MT.Depreende-se dos autos que o casal Marli 

Marques Madruga e Natal Ferreira Ramos teria se habilitado à adoção na 

Comarca de Novo São Joaquim/MT (Autos n° 779-91.2013.811.0106), no 

entanto ainda não conseguiu adotar nenhuma criança ou 

adolescente.Narra-se que o casal soube de uma jovem do município de 

Barreiras/BA que estava grávida e não teria condições de cuidar da 

criança, que seria seu quarto filho, por isso estava tomando medicação 

para abortar (fl.16). Desta feita, o casal teria prestado auxílio à jovem, de 

modo que, quando a criança nasceu, foi entregue ao casal pelos pais 

biológicos, Érica Barbosa dos Santos Oliveira e Iago dos Santos Carneiro. 

Foi realizado documento escrito, inclusive, autorizando a viagem da 

criança com o casal.Em seguida, Marli Marques Madruga e Natal Ferreira 

Ramos ingressaram na Comarca de Barreiras/BA com pedido de guarda 

da menor, tendo os autos sido remetidos a este juízo, Código 79010.Pois 

bem.Em relação ao pedido de busca e apreensão da menor, malgrado 

vislumbrar o FUMUS BONI IURIS, porquanto demonstrado que o casal Marli 

Marques Madruga e Natal Ferreira Ramos não seguiu os ditames da Lei 

8.069/90 ao receber a criança dos pais ÉRICA BARBOSA DOS SANTOS 

OLIVEIRA E IAGO DOS SANTOS CARNEIRO; entendo NÃO presente o 

PERICULUM IN MORA, pelos motivos que passo a explicitar.A leitura atenta 

do relatório psicossocial juntado aos autos (fls. 15,verso/17,verso), 

denota inexistir risco na atual residência onde está a criança Manuele 

Vitória de Oliveira Carneiro, conforme trecho a seguir destacado: “...O 

cuidado cotidiano de crianças pequenas é fundamental para que elas 

cresçam e se desenvolvam, para ser fisicamente saudáveis, 

emocionalmente seguras e respeitadas como sujeitos sociais. No 

processo de desenvolvimento, a criança necessita de interações positivas 

e de cuidados adequados, desempenhados por pessoas comprometidas 

com a sua saúde e bem-estar. Observou-se que o casal concede a 

infante “todos esses cuidados” importantes para o seu crescimento físico, 

emocional, intelectual e psíquico, além de um lar seguro, onde ela se sente 

amada e acolhida. O casal se preocupou com os mínimos detalhes para 

receber a criança, tem um quarto todo mobiliado e organizado, com 

produtos de qualidade, o ambiente é todo climatizado.”Ademais, o Parquet 

refere na inicial que o receio de manutenção da criança com o casal Marli 

Marques Madruga e Natal Ferreira Ramos existe porquanto este não está 

habilitado para adotar e, portanto, não passou por todas as etapas que 

visam à preparação. Ocorre que, como se depreende da certidão de folha 

28, o casal supracitado é o segundo a lista de habilitados à adoção (autos 

n° 779-91.2013.811.0106), sendo que o primeiro não mais reside em Novo 

São Joaquim/MT.No mesmo norte, corrobora a inexistência do periculum in 

mora a constatação de que o primeiro ofício do Conselho Tutelar de Novo 

São Joaquim/MT data de 09 de abril de 2018 (fl.12). Impende destacar que 

não existe nesta Comarca instituição de acolhimento de menores em 

situação de risco, nem mesmo cadastro de famílias acolhedoras, além 

disso, não se tem informações sobre a existência de família extensa. 

Desta forma, forte no PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA E 

ADOLESCENTE, INDEFIRO o pedido liminar pretendido pelo Ministério 

Público, com relação à busca e apreensão da menor Manuele Vitória de 

Oliveira Carneiro.No entanto, DEFIRO o pedido de liminar relativo à 

SUSPENSÃO DO PODER FAMILIAR dos genitores ÉRICA BARBOSA DOS 

SANTOS OLIVEIRA E IAGO DOS SANTOS, com relação a menor Manuele 

Vitória de Oliveira Carneiro, uma vez que, conforme relatório psicossocial 

(fls. 15,verso/17,verso), teriam entregado a menor ao casal Marli Marques 

Madruga e Natal Ferreira Ramos, autorizando a saída do estado da Bahia 

para residir em Mato Grosso, mesmo a menor possuindo tenra idade.DAS 

MEDIDAS DE PROTEÇÃOCom base na fundamentação exposta alhures, 

entendo necessário o acompanhamento da menor por equipe de 

profissionais, durante o curso da presente demanda, nos termos do art. 

101, II da Lei 8.069/90 – ECA.Em razão disso, DETERMINO a intimação do 

Município de Novo São Joaquim/MT, para que, no prazo de 15 (quinze) 

dias, providencie o aludido acompanhamento, com fito de promover a 

orientação e apoio temporários, resguardando a integridade física, moral e 

psicológica da criança.Quanto às demais medidas de proteção requeridas, 

INDEFIRO o pedido, neste momento processual, tendo em vista a 

constatação da impossibilidade de reintegração das crianças à família ou 

colocação em família extensa.DO ESTUDO PSICOSSOCIALDiante da 

complexidade da causa e em atenção ao melhor INTERESSE DA MENOR, 

com finalidade de embasar futura decisão deste Juízo, DETERMINO a 

realização de ESTUDO PSICOSSOCIAL, no prazo de 15 (quinze) dias, por 

equipe de profissionais credenciados na Comarca, tanto no núcleo familiar 

dos genitores, ÉRICA BARBOSA DOS SANTOS OLIVEIRA E IAGO DOS 

SANTOS, quanto do casal MARLI MARQUES MADRUGA e NATAL 

FERREIRA RAMOS.DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃOConsiderando a nova 

sistemática do Código de Processo Civil em vigor, o qual prima pela 

solução consensual dos conflitos (art. 3º, §§2º e 3º do CPC), que deverá 

ser promovida pelo Estado e estimulada por juízes, advogados, 

defensores públicos e membros do Ministério Público, DESIGNO audiência 

de conciliação para o DIA 27 DE SETEMBRO DE 2018, às 12h30min 

(horário de Cuiabá-MT).DA CITAÇÃOCitem-se os requeridos acerca do 

teor da inicial, advertindo-o que o prazo para oferecer contestação será 

de 15 (quinze) dias, contados da data: I - da audiência de conciliação ou 

da última sessão de conciliação, quando qualquer parte não comparecer 

ou, comparecendo, não houver auto composição; II - do protocolo do 

pedido de cancelamento da audiência apresentado pelo réu, quando o 

mesmo manifestar desinteresse no acordo (art. 335 do NCPC).Intimem-se 

os requeridos para comparecer à audiência de conciliação designada, 

devendo constar no mandado as advertências do art. 334, parágrafos 5º, 

8º e 9º, do CPC.DÊ-SE ciência ao Ministério Público Estadual.Cumpra-se 

com urgência.

Advertência: 1. Prazo: O prazo para contestar terá como termo inicial a 

audiência de conciliação ou de mediação, ou da última sessão de 

conciliação, quando qualquer parte não comparecer ou, comparecendo, 

não houver autocomposição, ou o protocolo do pedido de cancelamento 

da audiência de conciliação ou de mediação apresentado pelo réu, quando 

ocorrer a hipótese do art. 334, § 4º do Código de Processo Civil, ou, por 

fim, a data prevista no art. 231 deste mesmo Código, de acordo com o 

modo como foi feita a citação. Esse prazo será contado em dobro, caso 

trate-se de litisconsortes que tiverem diferentes procuradores, de 

escritórios de advocacia distintos, independentemente de requerimento 

(Art. 229 do CPC), ou de réu(s) patrocinado(s) pela Defensoria Pública 

(Art. 186 do CPC), ou pela Advocacia Pública (Art. 183 do CPC), ou caso o 

requerido seja o Ministério Público (Art. 180 do CPC). 2. Caso não seja 

contestada a ação será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor, salvo nas hipóteses previstas 

no Artigo 345, do Código de Processo Civil.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Thalita Araújo dos 

Santos Cruz, digitei.

Novo São Joaquim, 03 de agosto de 2018

Wilmar Barbosa Cruz Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 1.205/CNGC

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Francisco Junqueira Pimenta Barbosa Sandrin

 Cod. Proc.: 72143 Nr: 339-61.2014.811.0106

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S.A.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcio Oliveira Soares, Rinaldo Pereira de 

Araújo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lidiane Teixeira de Sousa - 
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OAB:GO 35798

 Considerando a manifestação de fls. 66/67, HOMOLOGO por sentença a 

transação celebrada entre as partes, para que possa produzir seus 

jurídicos e legais efeitos, e, via de consequência, julgo extinto o processo, 

com resolução de mérito, com fundamento no art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil.

Custas conforme pactuado.

Suspendo a execução nos termos do art. 922 do Código de Processo Civil.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixas, intimando-se as 

partes para que se manifeste após o prazo concedido pelo exequente (18 

meses a contar de 03 de abril de 2017).

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ítalo Osvaldo Alves da Silva

 Cod. Proc.: 79139 Nr: 372-12.2018.811.0106

 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): Vanderlei da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.

Considerando a impossibilidade de comparecimento do representante do 

Ministério Público à audiência designada, conforme manifestação de fls. 

142/143, REDESIGNO o ato processual para o dia 10 DE AGOSTO DE 

2018, às 14h30min (horário de Cuiabá-MT).

Na audiência de instrução e julgamento proceder-se-á inquirição das 

testemunhas arroladas pela acusação e defesa (caso arroladas), nesta 

ordem e interrogatório do réu, passando-se, em seguida, aos debates e 

prolação de decisão (CPP, Art. 400).

Providencie-se a apresentação do réu.

Intimem-se as partes.

CUMPRA-SE com urgência.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010135-32.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

MAIBA DAIANE PEREIRA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/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: 

8010135-32.2017.8.11.0106; 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: 

MAIBA DAIANE PEREIRA ROCHA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 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: 8010139-69.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA SOARES RIBEIRO RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/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: 

8010139-69.2017.8.11.0106; 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: 

VERA LUCIA SOARES RIBEIRO RODRIGUES Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 

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: 8010660-48.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:
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AKACYA ESTEVAM DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010660-48.2016.8.11.0106; 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: 

AKACYA ESTEVAM DA SILVA Parte Ré: REQUERIDO: CLARO 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: 8010125-85.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR AUGUSTO KLEIM CANAVARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD 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: 

8010125-85.2017.8.11.0106; 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: 

CESAR AUGUSTO KLEIM CANAVARROS Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCARD 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: 8010126-70.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

JOSINALVA PINHEIRO ALTAIDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

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 NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010126-70.2017.8.11.0106; 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: 

JOSINALVA PINHEIRO ALTAIDES Parte Ré: REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO CARTÕES S.A., BANCO BRADESCO 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 
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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: 8010120-63.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO NUNES BARBOSA SOUZA (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: 

8010120-63.2017.8.11.0106; 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: 

RODRIGO NUNES BARBOSA SOUZA Parte Ré: REQUERIDO: VIVO 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. 

11472315), 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: 8010659-63.2016.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO EGIDIO DE BARROS OLIVEIRA (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: 

8010659-63.2016.8.11.0106; 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: 

PAULO EGIDIO DE BARROS OLIVEIRA 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. 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: 8010091-13.2017.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGINA CELIA SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT21630/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILSON SALES BELCHIOR OAB - CE0017314A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM SENTENÇA Processo: 

8010091-13.2017.8.11.0106; 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: 

ELIANE BATISTA Parte Ré: REQUERIDO: BANCO BRADESCO 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. 7836978) 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, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 578 de 665



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: 1000122-59.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000122-59.2018.8.11.0106. REQUERENTE: DOMINGAS RIBEIRO DA 

SILVA BISPO REQUERIDO: CHUBB DO BRASIL COMPANHIA DE SEGUROS 

Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante 

de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos 

os documentos indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 

320 do CPC. Os documentos pessoais servem para identificação da 

legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto o comprovante 

de endereço visa aferir a competência da unidade judiciária para 

processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o requerente para 

juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de endereço atualizado 

em seu nome ou, não sendo possível, declaração do proprietário do 

imóvel, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, RETORNEM os 

autos conclusos para deliberação. CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da 

Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000124-29.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DORVINA ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000124-29.2018.8.11.0106. REQUERENTE: DORVINA ALVES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LIMNIAR, proposta por DORVINA 

ALVES DA SILVA, em desfavor de BANCO BMG S.A, todos qualificados. 

A requerente alega, em síntese, que vem sofrendo cobranças mensais 

indevidas por parte da empresa requerida nos valores de R$ 46,08 

(quarenta e seis reais e oito centavos), que supostamente é referente a 

um cartão de credito fornecido e não contratado junto à ré, ensejando, 

portanto, direito à reparação pelos danos materiais e imateriais sofridos. 

Informou que nunca assinou qualquer contrato ou fez qualquer pedido de 

cartão junto à requerida. Pede, em sede de tutela provisória, que a 

empresa requerida suspenda os descontos até julgamento final do 

processo. Ao final, pede a condenação da ré em danos morais e 

materiais. Passo à análise do pedido de tutela provisória. Pela sistemática 

atual do Código de Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá 

ser concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC 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, a probabilidade do direito emerge da 

própria declaração da autora, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º 

do Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na 

medida em que, tratando-se de prova negativa, inexistência de contrato, 

repousa sobre o requerido o dever de provar a veracidade dos fatos 

relatados na inicial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, por sua vez, decorre do prejuízo constante sofrido pela parte 

autora resultante dos descontos supostamente indevidos em seu já 

restrito orçamento. Pelos argumentos expostos, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória e DETERMINO à empresa ré que providencie no prazo de 03 

(três) dias a contar da intimação, a SUSPENSÃO da cobrança efetuada 

pela requerida, referente aos valores de: R$ 46,08 (quarenta e seis reais 

e oito centavos), discutido nestes autos, bem como se ABSTENHA de 

inserir o nome da requerente ao Serviço de Proteção ao Crédito, até 

julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias fáticas que 

justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic 

standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), a cada desconto em desacordo com esta decisão, até o 

limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). DESIGNE-SE audiência de 

conciliação, conforme pauta do conciliador. Caso esta já tenha sido 

designada, INTIMEM-SE as partes para comparecer à audiência de 

conciliação. INVERTO o ônus da prova em favor da parte autora, diante da 

hipossuficiência técnica e informacional. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do 

inteiro teor da inicial, da decisão supra e da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), 

cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Novo São Joaquim-MT, 3 de agosto de 2018. Ítalo Osvaldo 

Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-14.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

SINAIR ANTUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES MARTINS OAB - MT0019909A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000125-14.2018.8.11.0106. REQUERENTE: SINAIR ANTUNES DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BMG Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS C/C LIMNIAR, proposta por SINAIR 

ANTUNES DA SILVA, em desfavor de BANCO BMG S.A, ambos 

qualificados. O requerente alega, em síntese, que vem sofrendo 

cobranças indevidas por parte da empresa requerida nos valores de R$ 

46,08 (quarenta e seis reais e oito centavos), que supostamente é 

referente a um cartão de credito fornecido e não contratado junto à ré, 

ensejando, portanto, direito à reparação pelos danos materiais e imateriais 

sofridos. Informou que nunca assinou qualquer contrato ou fez qualquer 

pedido de cartão junto à requerida. Pede, em sede de tutela provisória, que 

a empresa requerida suspenda os descontos até julgamento final do 

processo. Ao final, pede a condenação da ré em danos morais e 

materiais. Passo à análise do pedido de tutela provisória. Pela sistemática 

atual do Código de Processo Civil tem-se que a tutela provisória poderá 

ser concedida nas modalidades urgência e evidência. Dispõe o art. 300 do 

CPC 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, a probabilidade do direito emerge da 

própria declaração da autora, aliada à norma protetiva prevista no art. 6º 

do Código de Defesa do Consumidor – inversão do ônus da prova, na 

medida em que, tratando-se de prova negativa, inexistência de contrato, 

repousa sobre o requerido o dever de provar a veracidade dos fatos 

relatados na inicial. O perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo, por sua vez, decorre do prejuízo constante sofrido pela parte 

autora resultante dos descontos supostamente indevidos em seu já 

restrito orçamento. Pelos argumentos expostos, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória e DETERMINO à empresa ré que providencie no prazo de 03 

(três) dias a contar da intimação, a SUSPENSÃO da cobrança efetuada 

pela requerida, referente aos valores de: R$ 46,08 (quarenta e seis reais 

e oito centavos), discutido nestes autos, bem como se ABSTENHA de 

inserir o nome da requerente ao Serviço de Proteção ao Crédito, até 

julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias fáticas que 

justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic 
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standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 300,00 

(trezentos reais), a cada desconto em desacordo com esta decisão, até o 

limite de R$30.000,00 (trinta mil reais). INVERTO o ônus da prova em favor 

da parte autora, diante da hipossuficiência técnica e informacional. 

DESIGNE-SE audiência de conciliação, conforme pauta do conciliador. 

Caso esta já tenha sido designada, INTIMEM-SE as partes para 

comparecer à audiência de conciliação. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do 

inteiro teor da inicial, da decisão supra e da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), 

cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000115-67.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

ONEZIO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ROYTTMEN PIRES DA SILVA OAB - MG111810 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000115-67.2018.8.11.0106. REQUERENTE: ONEZIO PEREIRA DE SOUZA 

REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Trata-se de AÇÃO ANULATÓRIA DE 

DÉBITO C.C PEDIDO DE LIMINAR DE SUSPENSÃO DOS DESCONTOS E 

DANOS MORAIS, proposta por ONEZIO PEREIRA DE SOUZA, em desfavor 

de BANCO CETELEM S/A, todos qualificados. O autor alega, em síntese, 

que tem sofrido descontos em seus vencimentos referente a um 

empréstimo no valor de R$ 1.311,80 (um mil trezentos e onze reais e 

oitenta centavos), a serem descontos em parcelas de R$ 46,85 (quarenta 

e seis reais e oitenta e cinto centavos), empréstimo que alega não ter 

contrato com o requerido. Afirma o autor que é pensionista junto ao INSS e 

que com sua pensão compra remédios e mantém o sustento de sua 

família. Pede, em sede de tutela provisória, a suspensão dos descontos 

até julgamento final do processo. Passo à análise do pedido de tutela 

provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a 

tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e 

evidência. Dispõe o art. 300 do CPC 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, a probabilidade do direito emerge da própria declaração da autora, 

aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do 

Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se 

de prova negativa, inexistência de contrato, repousa sobre o requerido o 

dever de provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. O perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo, por sua vez, decorre do 

prejuízo constante sofrido pela parte autora resultante dos descontos 

supostamente indevidos em seu já restrito orçamento. Pelos argumentos 

expostos, DEFIRO o pedido de tutela provisória e DETERMINO à empresa 

ré que providencie, no prazo de 03 (três) dias a contar da intimação, a 

SUSPENSÃO dos descontos efetuados em folha de pagamento do autor, 

referente ao empréstimo valor de: R$ 1.311,80 (um mil trezentos e onze 

reais e oitenta centavos), discutido nestes autos, bem como se 

ABSTENHA de inserir o nome do requerente ao Serviço de Proteção ao 

Crédito, até julgamento final do processo ou alteração das circunstâncias 

fáticas que justificaram o presente provimento, em atenção à cláusula 

rebus sic standibus. Em caso de descumprimento, FIXO multa no valor de 

R$ 300,00 (trezentos reais), a cada desconto indevido, até o limite de 

R$30.000,00 (trinta mil reais). DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador. Caso esta já tenha sido designada, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à audiência de conciliação. 

CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do inteiro teor da inicial, da decisão supra e 

da audiência a ser designada, com advertência de que o não 

comparecimento implicará em confissão e revelia (art. 20 da Lei nº 

9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), cientificando-o (a) de que a ausência 

injustificada na audiência ensejará a extinção do processo e condenação 

nas custas processuais (art. 51, inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). 

CUMPRA-SE expedindo o necessário. Novo São Joaquim, 03 de agosto de 

2018. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000119-07.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR SOARES JARDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DECISÃO Processo: 

1000119-07.2018.8.11.0106. REQUERENTE: NAIR SOARES JARDIM 

REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL Trata-se 

AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS COM PEDIDO DE LIMINAR, proposta por NAIR 

SOARES JARDIM, em desfavor de PREVISUL SEGURADORA, todos 

qualificados. A requerente alega, em síntese, que vem sofrendo 

cobranças mensais indevidas por parte da empresa requerida nos valores 

de R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa centavos), referente a um 

serviço de seguro de vida não contratado junto à ré, ensejando, portanto, 

direito à reparação pelos danos materiais e imateriais sofridos. Pede, em 

sede de tutela provisória, que a empresa requerida suspenda os 

descontos até julgamento final do processo. Ao final, pede a condenação 

da ré em danos morais e materiais. Passo à análise do pedido de tutela 

provisória. Pela sistemática atual do Código de Processo Civil tem-se que a 

tutela provisória poderá ser concedida nas modalidades urgência e 

evidência. Dispõe o art. 300 do CPC 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, a probabilidade do direito emerge da própria declaração do autor, 

aliada à norma protetiva prevista no art. 6º do Código de Defesa do 

Consumidor – inversão do ônus da prova, na medida em que, tratando-se 

de prova negativa, inexistência de contrato/dívida, repousa sobre a 

requerida o dever de provar a veracidade dos fatos relatados na inicial. O 

perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo está no fato de que, 

caso continuem os decontsos supostamente indevidos, haverá prejuízos à 

parte autora, diante da falta de rendimentos para manutenção de seus 

gastos mensais; tratando-se de pessoa idosa. Sendo assim, preenchidos 

os requisitos legais, nos termos do artigo 300 do Código de Processo Civil, 

DEFIRO o pedido de tutela provisória e DETERMINO à empresa ré que 

providencie, no prazo de 03 (três) dias a contar da intimação, a 

SUSPENSÃO dos descontos efetuados em folha de pagamento da parte 

autora, referente aos valores de: R$ 29,90 (vinte e nove reais e noventa 

centavos), discutidos nestes autos, bem como se ABSTENHA de inserir o 

nome da requerente ao Serviço de Proteção ao Crédito, até julgamento 

final do processo ou alteração das circunstâncias fáticas que justificaram 

o presente provimento, em atenção à cláusula rebus sic standibus. Em 

caso de descumprimento, FIXO multa no valor de R$ 300,00 (trezentos 

reais), a cada desconto em desacordo com esta decisão, até o limite de 

R$30.000,00 (trinta mil reais). DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

conforme pauta do conciliador. Caso esta já tenha sido designada, 

INTIMEM-SE as partes para comparecer à audiência de conciliação. 

INVERTO o ônus da prova em favor da parte autora, diante da 

hipossuficiência técnica e informacional. CITE-SE o (a) réu e INTIME-O do 

inteiro teor da inicial, da decisão supra e da audiência a ser designada, 

com advertência de que o não comparecimento implicará em confissão e 

revelia (art. 20 da Lei nº 9.099/95). INTIME-SE o (a) autor (a), 

cientificando-o (a) de que a ausência injustificada na audiência ensejará a 

extinção do processo e condenação nas custas processuais (art. 51, 

inciso I, parágrafo 2º da Lei nº 9.099/95). CUMPRA-SE expedindo o 

necessário. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição 

Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000120-89.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:
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COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO SUL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000120-89.2018.8.11.0106. REQUERENTE: DOMINGAS RIBEIRO DA 

SILVA BISPO REQUERIDO: COMPANHIA DE SEGUROS PREVIDENCIA DO 

SUL Compulsando os autos, verifica-se que a requerente juntou 

comprovante de endereço de terceiros. Cabe à parte requerente trazer 

aos autos todos os documentos indispensáveis à propositura da ação, 

nos termos do art. 320 do CPC. Os documentos pessoais servem para 

identificação da legitimidade, interesse e capacidade das partes, enquanto 

o comprovante de endereço visa aferir a competência da unidade 

judiciária para processar e julgar o feito. Assim sendo, INTIME-SE o 

requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovante de 

endereço atualizado em seu nome ou, não sendo possível, declaração do 

proprietário do imóvel, sob pena de indeferimento da petição inicial. Após, 

RETORNEM os autos conclusos para deliberação. CUMPRA-SE. Ítalo 

Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição Legal

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000121-74.2018.8.11.0106

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS RIBEIRO DA SILVA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA OAB - MT0012025A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA SA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVO SÃO JOAQUIM DESPACHO Processo: 

1000121-74.2018.8.11.0106. REQUERENTE: DOMINGAS RIBEIRO DA 

SILVA BISPO REQUERIDO: SABEMI SEGURADORA SA Compulsando os 

autos, verifica-se que a requerente juntou comprovante de endereço de 

terceiros. Cabe à parte requerente trazer aos autos todos os documentos 

indispensáveis à propositura da ação, nos termos do art. 320 do CPC. Os 

documentos pessoais servem para identificação da legitimidade, interesse 

e capacidade das partes, enquanto o comprovante de endereço visa 

aferir a competência da unidade judiciária para processar e julgar o feito. 

Assim sendo, INTIME-SE o requerente para juntar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovante de endereço atualizado em seu nome ou, não sendo 

possível, declaração do proprietário do imóvel, sob pena de indeferimento 

da petição inicial. Após, RETORNEM os autos conclusos para deliberação. 

CUMPRA-SE. Ítalo Osvaldo Alves da Silva Juiz Substituto em Substituição 

Legal

Comarca de Paranaita

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 70328 Nr: 1065-97.2016.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Instituto Ecológico Cristalino Ltda.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL CAETANO FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDSON DE CARVALHO - 

OAB:12068

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ELIDIANE JOSÉ DA SILVA - 

OAB:12.745/MT

 Vistos.

Trata-se de execução de sentença ajuizada pelo Instituto Ecológico 

Cristalino em Miguel Caetano Filho.

Posteriormente, a parte executada requereu a juntada do termo de acordo 

realizado entre a parte exequente e os atuais possuidores do imóvel, 

Luizmar José da Silva e Eliete Pedrina Soares da Silva, realizado nos autos 

ID 63794, com efeitos nestes autos (cláusula 9), informando a realização 

de composição amigável, razão pela qual pugnaram pela homologação do 

acordo e, após o cumprimento integral do mesmo, pela extinção do feito.

 É a síntese do necessário.

 DECIDO.

 Considerando a manifestação de vontade das partes exarada 

conjuntamente, HOMOLOGO, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o acordo judicial celebrado entre as partes, cujas cláusulas e 

condições passam a fazer parte integrante da presente sentença, uma 

vez que são elas maiores, capazes, estão bem representadas e os 

direitos em questão são disponíveis.

Considerando que a extinção do feito ficará condicionada ao cumprimento 

integral do acordo (levantamento do valor depositado judicialmente a título 

de indenização na ação de desapropriação que tramita na Justiça Federal) 

conforme requerido pelas partes, nos termos do art. 313, inciso II, do 

CPC/2015, SUSPENDO o trâmite do presente feito em relação aos 

acordantes Instituto Ecológico Cristalino, Luizmar José da Silva e Eliete 

Pedrina Soares da Silva, pelo período de 06 (seis) meses, devendo as 

partes informarem nos autos a quitação do acordo.

Após, cumprida a determinação anterior, ou decorrido o prazo para tanto, 

CONCLUSOS para as deliberações necessárias.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74450 Nr: 1228-43.2017.811.0095

 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): SILVANE JUVINIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Nos termos do Provimento 41/2016-CGJ impulsiono os presentes autos 

com a finalidade de intimar o patrono da parte requerente da sentença de 

19/06/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74860 Nr: 1480-46.2017.811.0095

 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): ASSOCIAÇÃO DOS MORADORES E 

TRABALHADORES RURAIS DA GLEBA SOL NASCENTE, ASSOCIAÇÃO 

DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS LUTANDO POR UMA VIDA 

MELHOR, Cezar Gomes da Silva, GEOVAN LEITE DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835, CELSO SALES JÚNIOR - OAB:11111, 

Celso Sales Júnior - OAB:11111-B/MT

 (..)Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA, tendo em vista que no 

Ofício da SEMA nº 052/DUDALTAFLO/SEMA/2018 restou informado que 

ocorreram limpezas nos locais já desmatados, nos meses de junho, julho, 

agosto e setembro de 2017, caracterizando o impedimento da 

recuperação da área degradada, restando nitidamente descumprida a 

liminar. Ademais, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do Novo Código de Processo 

Civil, para declarar a responsabilidade das partes requeridas no presente 

caso, por fomentar prática de ato ilícito ambiental, consistente em desmate 

a corte raso de área coberta por floresta nativa objeto de especial 

proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou autorização do órgão 

ambiental competente; e, consequentemente, para condenar as partes 

requeridas à reparação do dano ambiental nos seguintes termos:(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74453 Nr: 1231-95.2017.811.0095

 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): TATIANE FRATA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 (...)Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74409 Nr: 1189-46.2017.811.0095

 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): ALOISIO PETERSON

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$345.440,00 

(trezentos e quarenta e cinco mil e quatrocentos e quarenta reais) em 

favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% 

ao mês, desde a citação, pois além de usar ilegalmente o desmate a parte 

requerida não cumpriu a liminar;5)a indenizar, o dano moral coletivo 

comprovado, em R$60.000,00 (sessenta mil reais) em favor do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74410 Nr: 1190-31.2017.811.0095

 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): ANDREIA JUVINIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$399.800,00 

(trezentos e noventa e nove mil e oitocentos reais) em favor do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT(...).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74421 Nr: 1201-60.2017.811.0095

 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): JOÃO PAULO LAGE FERNANDES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74425 Nr: 1204-15.2017.811.0095

 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): JONAS TABORDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 (...)Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74455 Nr: 1232-80.2017.811.0095

 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): TEREZA LEMER CAVALHEIRO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 (...)Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74479 Nr: 1255-26.2017.811.0095

 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): ALEXANDRE RIBEIRO BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$336.400,00 

(trezentos e trinta e seis mil e quatrocentos reais) em favor do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74481 Nr: 1257-93.2017.811.0095

 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): ANDERSON JUVINIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$198.000,00 

(cento e noventa e oito mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente de Paranaíta-MT(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74467 Nr: 1244-94.2017.811.0095

 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): VANDERCI SALA MORENO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 (...)Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74542 Nr: 1304-67.2017.811.0095

 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): CLAUDINEIA TABORDA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 (...)Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74451 Nr: 1229-28.2017.811.0095

 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): SUELI BISPO FELIX

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cerino - OAB:7835MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 
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condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$152.100,00 

(cento e cinquenta e dois mil e cem reais) em favor do Fundo Municipal do 

Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC 

e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além 

de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;5)a 

indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta 

mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT 

(....).

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 39470 Nr: 181-78.2010.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcides Candido da Silva, Sebastiana da Silva Leal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alipio Candido da Silva, Izaura N. da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daruich Hammoud - 

OAB:8101/MT, Eliane Teles Hammoud - OAB:9315-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilmar David Lucas - 

OAB:MT nº4.136/A

 Vistos em correição,(...)Ademais, alega ainda que a avaliação realizada 

pelo Oficial de Justiça no momento da penhora é errônea (R$ 

7.250,000,00), devendo ser considerado o valor do bem imóvel avaliado 

pelo Engenheiro Agrônomo Elton Rocha do Nascimento, resultante em R$ 

8.265,640,60 (oito milhões, duzentos e sessenta e cinco mil, seiscentos e 

quarenta reais e sessenta centavos),A parte executada aduz ainda que 

está presente o excesso de penhora diante da diferença entre o valor da 

dívida (R$ 416.917,80) e o valor do imóvel penhorado (R$ 8.265,640,60), 

salientando que a penhora deveria recair somente sobre 40,0 hectares do 

imóvel para futuro desmembramento.A parte exequente se manifestou às 

fls.564/568.(...).No que se refere à discrepância dos valores 

apresentados entre o Laudo de Avaliação do Oficial de Justiça e do Laudo 

Técnico de Avaliação do Engenheiro Agrônomo Elton Rocha do 

Nascimento, a avaliação feita pelo Oficial de Justiça de forma idônea 

deverá permanecer, sendo considerado o valor de R$ 7.250,000,00 (sete 

milhões e duzentos e cinquenta mil reais), conforme artigo 870 e seguintes 

do Código de Processo Civil.Ademais, a parte executada ainda alega o 

excesso de penhora, entretanto, esta não merece prosperar, pois no 

presente feito não se tem notícias de outros bens da executada, e resta 

perfeitamente possível a oferta, em garantia da dívida, de bens 

compatíveis com o valor total atualizado ou a satisfação por meio de 

pagamento em dinheiro.Portanto, DECLARO a inexistência de nulidade da 

intimação da parte executada, bem como a inexistência do excesso de 

penhora, desta forma MANTENHO A PENHORA SOBRE O IMÓVEL RURAL, 

considerando o valor constante no Laudo de Avaliação emitido pelo Oficial 

de Justiça no valor de R$ 7.250,000,00 (sete milhões e duzentos e 

cinquenta mil reais).INTIME-SE a parte executada para que, querendo, no 

prazo de 48HR (QUARENTA E OITO HORAS) dias, promova a oferta de 

bens ou valor em dinheiro até satisfazer o total da dívida atualizada.Às 

providências.CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74438 Nr: 1217-14.2017.811.0095

 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): LUIZ CARLOS DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELSO SALES JÚNIOR - 

OAB:11111

 (...)Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE 

O PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente(...)

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34114 Nr: 134-80.2005.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Conceição Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LUIZ CARLOS RIBEIRO - 

OAB:755 MT

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, a se 

manifestar quanto a qualquer eventualidade ocorrida no pagamento dos 

alvarás, conforme espelho apresentado no sistema do SisconDJ os 

alvarás foram pagos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 60885 Nr: 70-89.2013.811.0095

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Narciza Papa Farias

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wesley Rodriguês Arantes - 

OAB:13.616/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente, a se manifestar quanto a qualquer 

eventualidade ocorrida no pagamento dos alvarás nos presentes autos, 

expedidos e pagos, conforme espelho apresentado no sistema do 

SisconDJ, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61674 Nr: 746-37.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vitor Ribeiro Cordeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, a se 

manifestar quanto a qualquer eventualidade ocorrida no pagamento dos 

alvarás, conforme espelho apresentado no sistema do SisconDJ os 

alvarás foram pagos..

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61116 Nr: 302-04.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alves Benkovicz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Juliano dos Santos Cezar - 
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OAB:14428-B/MT, Luis Augusto Cuissi - OAB:MT0014430A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente, a se manifestar quanto a qualquer 

eventualidade ocorrida no pagamento dos alvarás, conforme espelho 

apresentado no sistema do SisconDJ, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 63070 Nr: 157-11.2014.811.0095

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Lucia de Paula da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente, a se manifestar quanto a qualquer 

eventualidade ocorrida no pagamento dos alvarás n.ºs 407817-9, 

417527-1 e 421113-8, expedidos e pagos, conforme espelho apresentado 

no sistema do SisconDJ, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62065 Nr: 925-68.2013.811.0095

 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: OVIDIA DE ANDRADE MIRON

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Luiz do Amaral - 

OAB:MT 13.120-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, a se 

manifestar quanto a qualquer eventualidade ocorrida no pagamento dos 

alvarás, conforme espelho apresentado no sistema do SisconDJ os 

alvarás foram pagos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 36317 Nr: 621-79.2007.811.0095

 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: Jose Barbosa dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT, Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente, a se manifestar quanto a qualquer 

eventualidade ocorrida no pagamento dos alvarás n.ºs 419584-1- 

419587-6 e 421595-8, expedidos e pagos, conforme espelho apresentado 

no sistema do SisconDJ, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34982 Nr: 86-87.2006.811.0095

 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: Natalia Ferreira de Alcantara, Espolio de José de 

Alcantara

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Sérgio de Jesus da Silva - OAB:MT/10799-E

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente, a se manifestar quanto a qualquer 

eventualidade ocorrida quanto ao pagamento dos alvarás n.ºs 407444-0- 

410370-P e 418730-P, expedidos e pagos, conforme espelho apresentado 

no sistema do SisconDJ, no prazo de 05(cinco) dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 35612 Nr: 665-35.2006.811.0095

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Antonia Theodora da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, a se 

manifestar quanto a qualquer eventualidade ocorrida no pagamento dos 

alvarás, conforme espelho apresentado no sistema do SisconDJ os 

alvarás foram pagos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 34210 Nr: 32-92.2004.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Nivaldo Lazaro Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, 

Clementina Sbompato Rocha, HELIO APARECIDO ROCHA, ELIETE ROCHA, 

ELIANA ROCHA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT, Rafael Gomes Neto - OAB:MT nº 16.341

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Gomes Neto - OAB:MT 

nº 16.341

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, a se 

manifestar quanto a qualquer eventualidade ocorrida no pagamento dos 

alvarás, conforme espelho apresentado no sistema do SisconDJ os 

alvarás foram pagos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 33325 Nr: 261-52.2004.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Osmar Pinto Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edilaine Matchil Machado da 

Silva - OAB:6015/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dilson Ferreira Pedrosa 

Filho - OAB:OAB/MT 5416-PF., LUIZ CARLOS RIBEIRO - OAB:755 MT

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, a se 

manifestar quanto a qualquer eventualidade ocorrida no pagamento dos 

alvarás, conforme espelho apresentado no sistema do SisconDJ os 

alvarás foram pagos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 62715 Nr: 58-41.2014.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NUNES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, a se 

manifestar quanto a qualquer eventualidade ocorrida no pagamento dos 

alvarás, conforme espelho apresentado no sistema do SisconDJ os 

alvarás foram pagos.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 585 de 665



 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Diego Hartmann

 Cod. Proc.: 61720 Nr: 792-26.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROSANGELA APARECIDA PATAT, PATRICIA PATAT, 

ALBERTO CARLOS PATAT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glasiele Mary Iwakiri - 

OAB:13395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, a se 

manifestar quanto a qualquer eventualidade ocorrida no pagamento dos 

alvarás, conforme espelho apresentado no sistema do SisconDJ os 

alvarás foram pagos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 61668 Nr: 740-30.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Janete Aparecida da Silva, Aparecido Francisco Pinto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, a se 

manifestar quanto a qualquer eventualidade ocorrida no pagamento dos 

alvarás, conforme espelho apresentado no sistema do SisconDJ os 

alvarás foram pagos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 62518 Nr: 1114-46.2013.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Hubner, EDILEUSA MODESTO DOS SANTOS 

HUBNER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Paula Carvalho Martins e 

Silva - OAB:11206-B/MT, José Renato Salicio Fabiano - OAB:MT 

nº14.474-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, a se 

manifestar quanto a qualquer eventualidade ocorrida no pagamento dos 

alvarás, conforme espelho apresentado no sistema do SisconDJ os 

alvarás foram pagos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 36486 Nr: 741-25.2007.811.0095

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Valdemar Teixeira Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional de Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lucilei Volpe - OAB:3240/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do provimento nº 56/07CGJ, impulsiono os presentes autos 

para intimação da parte requerente no prazo de 05 (cinco) dias, a se 

manifestar quanto a qualquer eventualidade ocorrida no pagamento dos 

alvarás, conforme espelho apresentado no sistema do SisconDJ os 

alvarás foram pagos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 76692 Nr: 2519-78.2017.811.0095

 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: EVA DELBIANCO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO DELBIANCO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kauê Melli Arisi - OAB:20057

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111

 Certifico que, intimo a parte autora, para no prazo de 15 (quinze) dias 

apresentar aos autos cópia da certidão de nascimento ou casamento, do 

interditado, para efetuar a inscrição da sentença de interdição.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74480 Nr: 1256-11.2017.811.0095

 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): ZILDA BRAGA DA COSTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$478.000,00 

(quatrocentos e setenta e oito mil reais) em favor do Fundo Municipal do 

Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido monetariamente pelo INPC 

e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, desde a citação, pois além 

de usar ilegalmente o desmate a parte requerida não cumpriu a liminar;5)a 

indenizar, o dano moral coletivo comprovado, em R$60.000,00 (sessenta 

mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, 

a ser corrigido monetariamente desde a data do arbitramento (Súmula 362 

do STJ) e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês a partir (...) 

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74444 Nr: 1223-21.2017.811.0095

 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): MARCELO EDSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celso Sales Júnior - 

OAB:11111-B/MT

 Vistos em correição,

CERTIFIQUE-SE a tempestividade da contestação e INTIME-SE a parte 

autora para que, querendo, apresente impugnação no prazo legal.
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Após, voltem os autos conclusos.

Às providências.

CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74416 Nr: 1196-38.2017.811.0095

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Getúlio Felippe Thiago

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em 

R$559.200.000,00 (quinhentos e cinquenta e nove mil e duzentos e vinte 

reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT (...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74477 Nr: 1253-56.2017.811.0095

 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): WILIAN FERNANDES CAVALHIER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o 

vencimento;[...].Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74476 Nr: 1252-71.2017.811.0095

 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): VANDERLEI AFONSO DE CARVALHO JORGE

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o 

vencimento;[...].Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74475 Nr: 1251-86.2017.811.0095

 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): WESLEY FRANCISCO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$900.000,00 

(novecentos mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio Ambiente de 

Paranaíta-MT, (...).Expeça-se o necessário.Cumpra-se.
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 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74456 Nr: 1233-65.2017.811.0095

 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): THIAGO RIBEIRO BITENCOURT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o 

vencimento;[...].Intimem-se.Expeça-se o necessário.Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74450 Nr: 1228-43.2017.811.0095

 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): SILVANE JUVINIANO DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$518.400,00 

(quinhentos e dezoito mil e quatrocentos reais) em favor do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT, a ser corrigido 

monetariamente pelo INPC e acrescido de juros moratórios de 1% ao mês, 

desde a citação, pois além de usar (...)CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74448 Nr: 1226-73.2017.811.0095

 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): SIDNEI PAULO MEYER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Eduardo Marcatto 

Cirino - OAB:7835/MT

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$173.800,00 

(cento e setenta e três mil e oitocentos reais) em favor do Fundo Municipal 

do Meio Ambiente de Paranaíta-MT.Intimem-se.Expeça-se o 

necessário.CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74420 Nr: 1200-75.2017.811.0095

 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): João Fernandes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 
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indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$201.600,00 

(duzentos e um mil e seiscentos reais) em favor do Fundo Municipal do 

Meio Ambiente de Paranaíta-MT(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74419 Nr: 1199-90.2017.811.0095

 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): Jair Martins Gines

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$732.000,00 

(setecentos e trinta e dois mil reais) em favor do Fundo Municipal do Meio 

Ambiente de Paranaíta-MT(...).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Fábio da Silva Marquezini

 Cod. Proc.: 74418 Nr: 1198-08.2017.811.0095

 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): IVO ETORE BALSAN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luciano Martins da Silva - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CARLOS EDUARDO 

MARCATTO CIRINO - OAB:7835

 Portanto, DECLARO A LIMINAR DESCUMPRIDA e JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I do 

Novo Código de Processo Civil, para declarar a responsabilidade da parte 

requerida no presente caso, pela prática de ato ilícito ambiental, 

consistente em desmate a corte raso de área coberta por floresta nativa 

objeto de especial proteção (Floresta Amazônica), sem licença ou 

autorização do órgão ambiental competente; e, consequentemente, para 

condenar a parte requerida à reparação do dano ambiental nos seguintes 

termos: 1)na obrigação de não fazer, consistente em se abster de praticar 

quaisquer atividades na área, que implique em novo desmatamento, em 

abertura de novas estradas e em impedimento de recuperação das 

degradações da área de preservação permanente, proibindo-se, portanto, 

qualquer atividade em APP;2)na obrigação de fazer no sentido de 

recuperar totalmente a área degradada, podendo a execução da 

obrigação ser feita por iniciativa do autor às expensas da parte requerida; 

3)ao pagamento das multas diárias por descumprimento da liminar, 

resultando no valor atualizado de R$240.000,00 (duzentos e quarenta mil 

reais), sendo o resultado da multiplicação de R$2.000,00 X 120 dias 

conforme estabelecido na liminar, valor esse a ser corrigido pelo INPC e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, desde o vencimento;4) a 

indenizar, o dano ambiental comprovado nos autos, no valor de 

R$20.000,00 (vinte mil reais) por hectare, totalizando em R$648.400,00 

(seiscentos e quarenta e oito mil e quatrocentos reais) em favor do Fundo 

Municipal do Meio Ambiente de Paranaíta-MT(...).

Comarca de Pedra Preta

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44367 Nr: 388-63.2014.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Francisco Cesar Theodoro, Emiliana Rocha Theodoro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Magalhães 

Gonçalves - OAB:17420, Nilson Novaes Porto - OAB:MT 20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, restando preenchidos os requisitos fáticos e legais, julgo 

procedente o pedido do autor, mantendo a tutela de urgência concedida, e 

condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS a reestabelecer o 

Benefício Assistencial de Amparo Social à pessoa portadora de 

deficiência - BPC/LOAS a Francisco Cesar Theodoro, 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, 17 de janeiro de 2014, conforme fls.24.Declaro 

extinto o processo, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do Código do Processo Civil.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).Os juros de mora incidem a 

partir da citação válida, a teor do enunciado de Súmula 204 do Superior 

Tribunal de Justiça (“Os juros de mora nas ações relativas a benefícios 

previdenciários incidem a partir da citação válida”) no percentual de 1% ao 

mês, até a entrada em vigor da Lei n° 11.960/09, a partir de quando os 

juros de mora incidirão a razão de 0,5% ao mês, ou com outro índice de 

juros remuneratórios da caderneta de poupança que eventualmente venha 

ser estabelecido (AC 2009.01.99.073676-1/MG, p. 11.04.2011), acrescido 

de correição monetária.Ainda, determino que a correção monetária se dê 

na forma dos enunciados de Súmulas 43 e 148 do Superior Tribunal de 

Justiça, incidente desde o momento em que cada prestação se tornou 

devida.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 o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44610 Nr: 562-72.2014.811.0022

 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: SAdM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VFAdM, AFGAdM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Guilhermy Berbet Cruvinel - 

OAB:MT/19492/O, Reynaldo Oliveira Ruy - OAB:MT/13.895, Vinicius 

Carllos Cruvinel - OAB:OAB/MT 19.490

 Por tudo exposto, com fulcro nos artigos 53, inciso II, ambos do Código de 

Processo Civil, DECLINO a competência e determino a remessa destes 

autos à Vara de Família da Comarca de Rondonópolis-MT, para regular 

processamento e julgamento deste feito.Intime-se a parte autora da 

presente decisão, após o transcurso do prazo para a interposição de 

eventual recurso, remetam-se os presentes autos à Comarca de 
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Rondonópolis-MT.Cumpra-se, expedindo o necessário.Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 43815 Nr: 1916-69.2013.811.0022

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ALdN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FLN, MPdEdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e por tudo mais que dos autos consta, com fundamento 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE a 

presente ação, decretando a interdição do interditando Francisco Lopes 

Neto, declarando-o incapaz de exercer pessoalmente os atos de sua vida 

civil, na forma do artigo 755, do Código de Processo Civil, nomeando como 

curador definitivo o seu pai Antônio Lopes do Nascimento.Em obediência 

ao disposto no artigo 755, do Código de Processo Civil e no artigo 9º, 

inciso III, do Código Civil, inscreva-se a presente sentença no registro de 

pessoas, publique-se a presente e na plataforma de editais do Conselho 

Nacional de Justiça, se está já estiver em funcionamento, onde 

permanecerá por 06 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no 

órgão oficial, por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, 

constando do edital os nomes do interdito e do curador, a causa da 

interdição e os limites da curatela.Ressalte-se que deverá ser observado 

o que determina o oficio circular 482/05-CGJ/DJA (ID 102643).Ante os 

serviços prestados pela advogada nomeada Dra. Glicya de Oliveira 

Theodoro Lima, nos presente feito, arbitro os honorários advocatícios em 

01 (uma) URH, conforme a Tabela da OAB-MT, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeça-se a respectiva certidão.Expeça-se o 

termo de curador.Sem custas, face à gratuidade de justiça. Ciência ao 

representante do Ministério Público.Transitada em julgado, em nada 

requerendo, arquivem-se, com as anotações e baixas 

devidas.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 16621 Nr: 1308-13.2009.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Izabel Teixeira dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando Aparecido Baldan - 

OAB:11.045-A, Fernando Baldan Neto - OAB:MT/13088-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente, para se manifestar nos autos, no prazo de 05 

(cinco) dias, a respeito da petição apresentada pelo executado em fls. 

110/118.

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.: 68108 Nr: 721-73.2018.811.0022

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CBdS, AAdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSdS, RCV

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67377 Nr: 468-85.2018.811.0022

 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: OCdSG, YVMdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniele Luzini dos Reis - 

OAB:MT/21712

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco)dias 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52340 Nr: 1577-42.2015.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mateus Henrique Marques Arteman, Maria Eduarda 

Marques Arteman, Daiane Marques da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo da Silva Arteman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Glicya de Oliveira Theodoro 

Lima - OAB:19.045

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PAULO ROBERTO RAMOS 

BARRIONUEVO JUNIOR - OAB:17225/B

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito, conforme 

despacho ref: 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67456 Nr: 502-60.2018.811.0022

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JMdS, EDdSS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdCS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona da autora para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste nos autos requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 65932 Nr: 3000-66.2017.811.0022

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: DLDO, EPL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): HDOB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZA MENDES DA SILVA - 

OAB:3691-B

 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: 33.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 10494 Nr: 41-11.2006.811.0022

 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: CMdS, RMC, GSC, RSC, TMBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdACdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cibele Silva Prietch - 

OAB:9.947-B, Eduardo Henrique de Souza - OAB:13733/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Intime-se a inventariante, pessoalmente, para se manifestar nos autos, 

requerendo o que entender de direito, no prazo de 05 (cinco) dias, sob 
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pena de remoção do múmus de inventariante, nos termos do artigo 622, II 

do CPC.

Após, decorrido o prazo sem qualquer manifestação, certifique-se e 

venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 15260 Nr: 1557-95.2008.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joaquim da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderlandis da Silva 

Santos - OAB:OAB/MT 19.897

 Vistos etc.

Abra-se vista à representante do Ministério Público para se manifestar a 

cerca da resposta à acusação de fls. 101/107.

Após, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41333 Nr: 1081-18.2012.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnnatan José Mendonça Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Antonio Roberto dos Santos 

- OAB:MT/18.254/B

 Ante o exposto, e por tudo que dos autos consta, julgo IMPROCEDENTE a 

pretensão formulada na denúncia, para o fim de ABSOLVER o réu 

JOHNNATAN JOSÉ MENDONÇA CARVALHO, 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. Antônio Roberto dos Santos, OAB nº 18.254-B, arbitro os 

honorários advocatícios em 03 (três) URH, conforme a Tabela da 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.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42781 Nr: 1029-85.2013.811.0022

 AÇÃO: Habilitação->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ailton Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carolina Pereira Tomé 

Wichoski - OAB:PR/65.215, Louise Rainer Pereira Gionédis - 

OAB:MT/16.691-A, Rafael Sganzerla Durand - OAB:MT/12.208-A, 

Ricardo José da Silva Siqueira de Farias - OAB:

 Assim, RECEBO O PEDIDO de 189/193 formulado pelo exequente como 

LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO e, na forma do art. 510 e seguintes do 

NCPC, determino a intimação das partes para que, no prazo máximo de 30 

(trinta) dias, juntem aos autos pareceres técnicos contábeis 

fundamentados e demais documentos suficientes para precisar o 

“quantum” exequendo na forma definida na sentença.Somente após a 

juntada dos referidos documentos e verificada a impossibilidade de 

julgamento de plano, nomear-se-á profissional perito para o caso.Diante 

das especificidades da causa, de modo a adequar o rito processual ao 

caso concreto e visando empreender mais celeridade ao andamento 

processual deixo para um momento oportuno a análise de conveniência da 

audiência de conciliação.Consigno que existindo a possibilidade de 

acordo, manifestando-se qualquer das partes pela audiência de 

conciliação, está poderá ser designada a qualquer momento, nada 

impedindo a sua realização durante o processamento do feito.Proceda-se 

a remessa dos autos ao Cartório Distribuidor para alterar o procedimento 

do feito para Liquidação de Sentença, procedendo com devidas 

retificação nos autos.Cumpra-se, expedindo o necessário.As 

providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 41113 Nr: 862-05.2012.811.0022

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Josefa Delmina da Silva Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alberim Pereira Pardinho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Reynaldo Oliveira Ruy - 

OAB:MT/13.895

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sival Pohl Moreira de 

Castilho - OAB:3981

 Vistos etc.

Inicialmente, intime-se o causídico subscritor da petição de fls. 183/184, 

para emendar seu pedido de cumprimento de sentença, devendo qualificar 

como executado, a Sra. Josefa Delmina da Silva, no prazo de 05 (cinco), 

eis que apesar do erro material na sentença contido na sentença 

referente aos honorários de sucumbência, esses serão devidos a parte 

vencida, logo, a Sra. Josefa Delmina da Silva foi vencida nos seus pedidos 

formulados na inicial.

Intime-se ainda os causídicos subscritos dos pleitos de fls. 183/184 e 

186/187 para comprovar que as partes executadas possuem condições 

financeiras para efetuar o pagamento do débito, nos termos que dispõe o 

§3º do artigo 98 do Código de Processo Civil, eis que em decisões de fls. 

48 e 145 foram concedida a justiça gratuita para ambas as partes, sendo, 

portanto, requisito indispensável para a exigibilidade do crédito.

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 Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 19830 Nr: 1105-80.2011.811.0022

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VLM CONSTRUÇÕES LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cesar Junior Maggi - 

OAB:10840

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Brilhante Braga de 

Oliveira - OAB:16.334

 Vistos etc.

Tendo em vista a certidão de decurso de prazo de fls. 59, intime-se a 

parte exequente, para se manifestar nos autos a respeito dos valores 

bloqueados mediante consulta BACENJUD, às fls. 54/56, no prazo de 05 

(cinco) dias, alegando o que entender de direito.

Após, com ou sem manifestação, venham-me os autos conclusos.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 14371 Nr: 668-44.2008.811.0022

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Municipio de Pedra Preta-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Silvânia Rodrigues Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Procurador(a) Geral do 

Município de Pedra Preta/MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cleverson Campos Contó - 

OAB:15055

 Vistos etc.

Intime-se a parte exequente para que junte aos autos documento hábil a 

demonstrar a legitimidade da representação postulatória de seu causídico 

no petitório de fls. 91/93, a fim de evitar futura alegação de nulidade.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 55780 Nr: 1021-06.2016.811.0022

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Leonardo Curioni Chagas

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Por determinação do MM. Juiz de Direito desta Comarca - nomeio como 

defensor(a) dativo(a) o(a) causídico(a) militante nesta municipalidade - Dra 

Gabriela Pereira Costa - OAB/MT nº 21.425, para promover a defesa do 

autor, para tanto manifestar nos autos no prazo de 05 (cinco) dias, 

conforme despacho ref: 19.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 42298 Nr: 559-54.2013.811.0022

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Lopes das Chagas

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Tales Passos de Almeida - 

OAB:MT/15217/O

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 052/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o defensor do réu, para comparecer perante este Juizo, 

no dia 13/09/2018, às 14h00min, para audiência de instrução e julgamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70274 Nr: 1574-82.2018.811.0022

 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: RASdS, GRdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 56/07, impulsiono o feito 

intimando o patrono dos autores da sentença ref: 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 67132 Nr: 362-26.2018.811.0022

 AÇÃO: Retificação ou Suprimento ou Restauração de Registro 

Civil->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e 

R e g i m e n t o s - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MEDSES, Claudiane Barbosa da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnes Laís de Oliveira dos 

Anjos - OAB:MT/19872/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da parte autora da sentença ref: 14.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 52864 Nr: 31-15.2016.811.0022

 AÇÃO: Processo de Apuração de Ato Infracional->Seção 

Infracional->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LMdS, PRMS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Faustino Neto - 

OAB:MT/10.364-A

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono dos menores infratores da sentença ref: 100, 

bem como, para que no prazo de 03 (três) dias apresente defesa do 

menor: Lucas Mendes dos Santos.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 57663 Nr: 1845-62.2016.811.0022

 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: Sidney Aparecido dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Saneamento Básico de Pedra Preta

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilson Novaes Porto - 

OAB:20487/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aline Felix Ferreira - 

OAB:OAB/MT 17922-A, Daniel Paulo Maia Teixeira - OAB:4705

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando os patronos das partes da sentença ref: 41.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 53761 Nr: 394-02.2016.811.0022

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fábrica de Móveis Espírito Santo Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adriana Dissegna-Me

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARCIDES DE DAVID - OAB:9821

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento n. 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono do autor, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manifeste no feito, requerendo o que entender de direito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 70655 Nr: 1714-19.2018.811.0022

 AÇÃO: Divórcio Consensual->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MAMdS, FPdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SILVANA ELIZABETH SANTIAGO 

GONÇALVES - OAB:18824/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando a patrona dos autores da sentença ref: 4.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 62287 Nr: 1481-56.2017.811.0022

 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: Edna Maria de Jesus Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mafre Seguros Gerais S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denivan Baleeiro Bonadio - 

OAB:MT/22.319-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 056/07-CGJ, impulsiono 

o feito intimando o patrono da autora, para que no prazo de 05 (cinco) dias 

manfeste acerca da correspondência devolvida pelo correio ref: 26.

Juizado Especial Cível e Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 60566 Nr: 620-70.2017.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mateus Lucas Pavaneli
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc.

I)- RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei n.º 

9.099/1995.

II)-FUNDAMENTAÇÃO.

Trata-se de ação penal oferecida pela Representante do Ministério Público 

em desfavor de Mateus Lucas Pavaneli, já qualificado nos autos, 

imputando-o como incurso na sanção prevista no artigo 28, da Lei 

11.343/06.

Em detida análise aos autos, verifico que o presente feito deve ser julgado 

procedente, nos termos expostos na peça acusatória, pelas razões em 

que passo a expor.

A materialidade do delito está comprovada através do boletim de 

ocorrência, termo de exibição e apreensão, dos depoimentos prestados 

perante a Autoridade Policial e do laudo pericial do entorpecente 

apreendido e que resultou positivo para maconha.

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório 

colhido durante a fase inquisitorial, pelas declarações das testemunhas na 

confecção do boletim de ocorrência e o depoimento do acusado, que 

confessou a pratica delitiva, declarando que portava a droga (maconha) 

para consumo pessoal, pois é usuário de entorpecentes tipo maconha.

Ademais, os policiais militares Sérgio Ormonde Portela e Luciano Paiva 

Borotta que confeccionaram o boletim de ocorrência, relataram:

 “Que essa guarnição policial realizava rondas no centro da cidade e ao 

cruzar com a Rua João C. dos Santos visualizou um cidadão em uma 

bicicleta de cor preta; que ao avistar a viatura reagiu de maneira supeita 

escondendo um embrulho de cor verde em seus vestimentos; que ao 

realizar a abordagem e busca pessoal foi localizado com o mesmo um 

papelote com uma substância esverdeada apresentando ser maconha; 

que foi dada a voz de prisão ao suspeito (...)”.

 Em depoimento prestado na Delegacia de Polícia, o acusado Mateus 

Lucas Pavaneli, declarou que:

“Que estava conduzindo uma pequena peteca de maconha no bolso da 

bermuda, para fazer uso pesssoal, pois é usuário de tal droga; que 

quando passava pela esquina da Funerária São João, a polícia militar o 

parou e fez uma revista encontrando a droga no lugar citado; que foi 

conduzido a Delegacia (...)”.

Em juízo deixou de comparecer a audiência de instrução e julgamento, 

apesar de devidamente intimado, sendo decretado revel. A confissão do 

acusado na fase policial restou corroborada diante das demais provas 

colhidas nos autos, restando comprovadas a materialidade e autoria do 

crime de uso de entorpecentes.

 Pois bem.

Diante de todo o conjunto probatório coligido nos autos, necessário se faz 

a condenação do denunciado nos exatos termos propostos pelo 

“Parquet”, eis que ficou evidenciado nos autos, que o réu portava a droga, 

tipo maconha, o qual afirmou que era para seu próprio consumo, pois é 

usuário de tal entorpecente.

As provas produzidas no inquérito policial, o boletim de ocorrência, termo 

de exibição e apreensão, dos depoimentos prestados perante a 

Autoridade Policial e do laudo pericial do entorpecente apreendido, são 

robustas e harmônicas, de forma a embasar a condenação do acusado 

nos termos expostos na denúncia.

Deste modo, diante de tal conjunto probatório provado a materialidade e a 

autoria do crime de uso de entorpecentes, são de rigor a condenação do 

acusado nas sanções do artigo 28, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, 

passando-se à aplicação da pena.

III)- DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Mateus Lucas Pavaneli, já devidamente qualificado 

nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28, “caput”, da Lei nº. 

11.343/06.

O crime do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, é punido com penas 

estabelecidas nos seus incisos, sendo: I – advertência sobre os efeitos 

das drogas; II – prestação de serviços à comunidade; III - medida 

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Atento às circunstâncias judiciais do artigo 59 do Código Penal, verifica-se 

o réu é possuidor de maus antecedentes, tendo em vista os antecedentes 

juntados aos autos, onde consta que o acusado foi condenado na Ação 

Penal que tramitou neste sob o Código n.º 47480, transitando em julgado a 

sentença em 18/08/2015; Ação Penal que tramitou sob o Código n.º 45011, 

transitando em julgado a sentença em 30/10/2017, que, inclusive, é 

reincidente específico no crime de uso de entorpecentes na Ação Penal 

sob o Código 20048, com trânsito em julgado em 17/01/2012 e, 

considerando ainda que portava, na ocasião, maconha, substância 

entorpecente que causa dependência física e psíquica, a pena adequada 

à reprovação de sua conduta é a de prestação de serviços à comunidade 

pelo prazo de 03 (três) meses, nas condições a serem fixadas pelo 

competente Juízo das execuções penais.

 Ressalto que, no presente caso, a aplicação isolada de pena de 

advertência seria demasiadamente branda, mormente por se tratar de réu 

reincidente específico. Consta nos autos a atenuante da confissão, 

porém, deixo de aplicá-la, visto que a pena se encontra fixada em seu 

mínimo legal.

 Ante a pena aplicada, concedo ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição 

do entorpecente apreendido.

Isento o réu ao pagamento das taxas e custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

a) expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Ante os serviços prestados pela advogada nomeada, Ref. 28/29, Drª. 

Gabriela Pereira Costa, arbitro os honorários advocatícios em 02 (dois) 

URHs, 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.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Fabio Alves Cardoso

 Cod. Proc.: 52829 Nr: 18-16.2016.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sebastião Marinho de Mendonça

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriela Pereira Costa - 

OAB:MT/21425

 Vistos etc.

I)- RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei n.º 

9.099/1995.

II)-FUNDAMENTAÇÃO.

Trata-se de ação penal oferecida pela Representante do Ministério Público 

em desfavor de Sebastião Marinho Mendonça, já qualificado nos autos, 

imputando-o como incurso na sanção prevista no artigo 28, da Lei 

11.343/06.

Em detida análise aos autos, verifico que o presente feito deve ser julgado 

procedente, nos termos expostos na peça acusatória, pelas razões em 

que passo a expor.

A materialidade do delito está comprovada através do boletim de 

ocorrência, termo de exibição e apreensão, dos depoimentos prestados 

perante a Autoridade Policial e do laudo pericial dos entorpecentes 

apreendidos e que resultou positivo para cocaína e maconha.

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório 

colhido durante a fase inquisitorial, pelas declarações das testemunhas e 

depoimento do acusado, que confessou a pratica delitiva, declarando que 

é usuário de entorpecentes tipo maconha e pasta base de cocaína.

Ademais, os policiais militares Sebastião Batista da Silva e Elizeu Lucas 

Ribeiro da Costa, ouvidos perante a Autoridade Policial, igualmente 

relataram:

 “Que ao efetuarmos policiamento nas proximidades do jardim mato Grosso 

deparamos com Sebastião Marinho de Mendonça onde fizemos 

abordagem; que no procedimento foi encontrado em seu poder a quantia 
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de 07 (sete) papelotes de uma substância análoga a pasta base de 

cocaína e 02 (dois) papelotes de uma substância análoga a maconha, e 

também a quantia de R$ 70,00 (setenta reais) em moeda corrente; que foi 

feita sua condução até a Delegacia para providências.”

 Em depoimento prestado na Delegacia de Polícia, o acusado Sebastião 

Marinho Mendonça, declarou que:

“Que é usuário de entorpecente tipo maconha desde sua adolescência, e 

usa pasta base de cocaína há oito anos; que o entorpecente apreendido é 

de sua propriedade; que fabrica e vende produtos de limpeza para 

sobreviver; que não tem moradia fixa; que não trafica, é apenas usuário; 

que extraviou todos os seus documentos”.

Ainda, em Juízo ao ser interrogado, o acusado confessou que portava a 

droga para consumo pessoal, pois é usuário de substância entorpecente.

Pois bem.

Diante de todo o conjunto probatório coligido nos autos, necessário se faz 

a condenação do denunciado nos exatos termos propostos pelo 

“Parquet”, eis que ficou evidenciado nos autos, que o réu portava a droga, 

tipo maconha e cocaína, o qual afirmou que era para seu próprio consumo, 

pois é usuário de entorpecentes.

As provas produzidas no inquérito policial, o boletim de ocorrência, termo 

de exibição e apreensão, dos depoimentos prestados perante a 

Autoridade Policial e do laudo pericial dos entorpecentes apreendidos, são 

robustas e harmônicas, de forma a embasar a condenação do acusado 

nos termos expostos na denúncia.

Deste modo, diante de tal conjunto probatório provado a materialidade e a 

autoria do crime de uso de entorpecentes, são de rigor a condenação do 

acusado nas sanções do artigo 28, “caput”, da Lei nº. 11.343/06, 

passando-se à aplicação da pena.

III)- DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Sebastião Marinho Mendonça, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 28, “caput”, da 

Lei nº. 11.343/06.

O crime do artigo 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, é punido com penas 

estabelecidas nos seus incisos, sendo: I – advertência sobre os efeitos 

das drogas; II – prestação de serviços à comunidade; III - medida 

educativa de comparecimento a programa ou curso educativo.

Na fixação da pena, considerando a confissão espontânea do réu e o fato 

de não possuir antecedentes, aplico-lhe a pena de advertência sobre os 

efeitos das drogas.

In casu, entendo adequada e suficiente à aplicação da pena de 

advertência ao réu, devendo o Juízo da execução penal aplicar-lhe a 

advertência sobre os efeitos nocivos das drogas.

Ante a pena aplicada, concedo ao acusado o direito de recorrer em 

liberdade.

Caso tal providência ainda não tenha sido tomada, determino a destruição 

dos entorpecentes apreendidos.

Isento o réu ao pagamento das taxas e custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

a) expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 

inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Ante os serviços prestados pelos advogados nomeados, Ref. 51, Dr. João 

Faustino Neto, e Drª. Gabriela Pereira Costa, Ref. 58, arbitro os honorários 

advocatícios em 01 (um) URH, para cada defensor, a ser suportada pelo 

Estado de Mato Grosso. Expeçam-se as respectivas certidões.

Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

 Cumpra-se, expedindo o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 44486 Nr: 467-42.2014.811.0022

 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Maria Jose Souza Gonçalves, Ministério Público do 

Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Carmo Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 Vistos etc.

 Cuida-se de Ação Penal movida pelo Ministério Público em desfavor de 

ANTÔNIO CARMO OLIVEIRA, qualificado nos autos, incurso nas penas do 

artigo 233, do Código Penal, c/c artigo 61, da Lei 3.688/41.

 Narra à denúncia que, no dia 27 de março de 2014, por volta das 

10h00minutos, na Fazenda Santa Terezinha, BR 364, nesta Cidade, o 

denunciado ANTÔNIO CARMO OLIVEIRA, praticou ato obsceno, bem como 

importunou Maria Luisa Souza Gonçalves, de apena 3 anos, de modo 

ofensivo ao pudor.

 Acostada à peça inicial veio documentação pertinente.

A denúncia foi recebida em 25 de julho de 2016, conforme Ref. 34.

 Fora certificado que o autor do fato não foi beneficiado com transação 

penal, nos últimos 05 (cinco) anos (Ref. 17).

O Ministério Público ofertou proposta de transação penal (Ref. 19/20). 

Realizada audiência preliminar, com o oferecimento da transação penal, 

sendo que o autor do fato aceitou as condições ora impostas, conforme 

termo de audiência.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso ofertou denúncia em 

desfavor do acusado.

Durante a instrução criminal, a denúncia foi recebida em todos os seus 

termos. Ouviram-se as testemunhas Luzia Rodrigues Lopes e Jesus 

Gonçalves, bem como o interrogatório do réu (Ref. 33/34). Em Ref. 85, 

ouviu-se a informante Maria José Souza Gonçalves.

 A Representante do Ministério Público, por meio de alegações finais 

escritas, (Ref. 90), requereu a absolvição do réu, nos termos do artigo 

386, inciso III, do Código de Processo Penal. No mesmo sentido, 

manifestou-se a Defesa, (Ref. 95).

 Era o que tinha a relatar.

 Fundamento e Decido.

 Não há questões preliminares ou prejudiciais a serem esclarecidas.

 A análise dos autos permite concluir pela ausência de elementos para a 

condenação.

 Entretanto, através de provas colhidas nos autos, não se confirma, 

entrementes, o dolo na conduta delitiva imputada ao demandado, o acervo 

probatório amealhado sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, 

especialmente por meio da oitiva das testemunhas Jesus Gonçalves e 

Luzia Rodrigues Lopes e da informante Maria José Souza Gonçalves, que 

relataram que os fatos ocorreram no quintal da casa situada na Fazenda 

Santa Terezinha, portanto, apenas as pessoas que estivessem na casa 

e/ou quintal teriam condições de presenciar o ato, ou seja, os fatos 

ocorreram em ambiente privado, de acesso limitado, inexistindo, por 

conseguinte, prova segura do elemento subjetivo do tipo delitivo, ou seja, 

não há elementos para a caracterização do delito.

 Assim sendo, à luz de todos os fundamentos acima colacionados, por 

estar ausente o elemento subjetivo diverso do dolo, e, pelo fato de não 

haver previsão de conduta culposa, o reconhecimento da atipicidade de 

conduta é medida, impondo-se, diante disso a absolvição.

Nesses casos, o Código de Processo Penal indica como solução a 

absolvição do réu, por “não constituir o fato infração penal”, solução que é 

a redação do inciso III do artigo 386 daquele diploma legal.

Pelas razões acima expostas, considerando as provas realizadas em 

Juízo, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o acusado 

ANTÔNIO CARMO OLIVEIRA da imputação narrada na denúncia, com 

fundamento no artigo 386, III, do Código de Processo Penal.

 Ante os serviços prestados pelos advogados nomeados, Ref. 33, Dr. 

Marlon Fernando Yokada Fernandes, arbitro os honorários advocatícios 

em 03 (três) URHs, e arbitro em 01 (uma) URH os honorários em favor do 

Dr. João Faustino Neto, nomeado para acompanhar o ato à Ref. 85, 

conforme item 7.1 da Tabela XIX da Resolução 96/2007 OAB-MT, a ser 

suportada pelo Estado de Mato Grosso. Expeçam-se as respectivas 

certidões.

 Sem custas.

Após o trânsito em julgado e adoção das demais providências de praxe, 

arquivem-se, com as baixas de estilo.

 Publique-se. Registre-se e intimem-se. Cumpra-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Márcio Rogério Martins

 Cod. Proc.: 45316 Nr: 1101-38.2014.811.0022
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 AÇÃO: Procedimento do Juizado Especial Criminal - 

Sumariíssimo->Processo Especial de Leis Esparsas->Processo 

Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sandmarcos Sousa Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marlon Fernando Yokada 

Fernandes - OAB:MT/19.992

 Vistos etc.

I)- RELATÓRIO

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 81, § 3º, da Lei n.º 

9.099/1995.

II)-FUNDAMENTAÇÃO.

Trata-se de ação penal oferecida pelo Representante do Ministério Público 

em desfavor de Sandmarcos Sousa Santos, já qualificado nos autos, 

imputando-o como incurso na sanção prevista no artigo 129, “caput” do 

Código Penal.

Em detida análise aos autos, verifico que o presente feito deve ser julgado 

procedente, nos termos expostos na peça acusatória, pelas razões em 

que passo a expor.

A materialidade do delito está comprovada através do boeltim de 

ocorrência, dos depoimentos prestados perante a Autoridade Policial e do 

laudo de lesão corporal e mapa topográfico para localização de lesão da 

vítima Valtemir José de Melo.

A autoria, por sua vez, está demonstrada por meio do acervo probatório 

colhido durante a fase inquisitorial, pelas declarações da vítima e 

depoimento do acusado, que confessou a pratica delitiva, declarando que 

discutiram por motivo que ambos estavam bêbados.

A vítima quando ouvida perante a Autoridade Policial, narrou que:

“(...) Que na data dos fatos, por volta das 00:00 horas, adentrou no 

estabelecimento comercial instalado na Avenida Tiradentes, denominada 

boate Casa de Pedra, quando um sujeito desconhecido, mediante gestos, 

sinalizou que precisava conversar com o declarante, que quando se 

aproximou daquele, sem alegar qualquer motivo que seja, aquele sujeito 

segurou a gola da camisa que o declarante trajava e com a outra mão, 

passou a lhe desferir socos, momento em que o declarante conseguiu 

escapa, e empreendendo fuga do local; (...) Que não sabe determinar o 

motivo de ter aquele perpetrado o crime de lesão corporal contra sua 

pessoa, dado ser desconhecido e nunca teve qualquer desavença como 

o mesmo”.

Ademais, os policiais militares Gedilson Batista de Souza e Elizeu Lucas 

Ribeiro da Costa, ouvidos em sede administrativa, relataram:

“Que segundo relatos da vítima o mesmo parou para conversar com um 

amigo no bar conhecido por Casa de Pedra, foi quando o suspeito lhe 

agrediu lhe desferindo vários socos e pontapés, causando hematoma no 

olho esquerdo, que a vítima alegou que não tem nenhum problema anterior 

a esse com o suspeito e que após ter o agredido, evadiu-se do local em 

num veículo gol, tomando rumo ignorado”.

Ouvido em Juízo, Ref. 66, o policial militar Gedilson Batista de Souza, 

confirmou as declarações acima, asseverando que embora não se 

recorde com clareza dos fatos, tendo em vista o lapso temporal decorrido, 

se recorda de ter atendido a ocorrência, sendo que a vítima 

encontrava-se com lesões no rosto.

Em depoimento prestado na Delegacia de Polícia, o acusado Sandmarcos 

Souza Santos, declarou que:

“Que na data de 28/06/2014, aproximadamente às 21:30minutos, situado a 

Rua Tiradentes, (Boate Casa de Pedra), no qual o mesmo aguardava a sua 

namorada sair do trabalho; que momente este em que o Sr. Valtemir José 

de Melo, indagou-lhe pergutando o que mesmo estaria ali na frente; que 

por motivo de ambos estarem bêbados começaram a discutir sem motivo 

algum se acabou por resultar em briga, no qual o declarante relata que 

nem ele e nem o Sr. Valtemir, estavam certos nas atitudes, já que o mesmo 

não deveria ter tirado satisfação e nem o declarante de ter prossegudi 

com a discussão, portanto, não houve motivos além desses para a 

discussão; que o declarante relata que nunca houve problemas entre 

ambos anterirmente”.

O acusado não foi interrogado em Juízo, posto que não foi localizado em 

seu endereço informado, sendo-lhe decretado sua revelia, Ref. 67.

Pois bem.

Diante de todo o conjunto probatório coligido nos autos, necessário se faz 

a condenação do denunciado nos exatos termos propostos pelo 

“Parquet”, eis que ficou evidenciado nos autos a agressão cometida pelo 

acusado em face da vítima, por conta de uma discussão entre ambos, 

incorrendo no crime previsto no artigo 129, “caput” do Código Penal.

As provas produzidas no inquérito policial, do laudo de exame de corpo de 

delito da vítima, somado com as declarações das testemunhas, são 

robustas e harmônicas, de forma a embasar a condenação do acusado 

nos termos expostos na denúncia.

O laudo de exame de lesão corporal acostado aos autos confirma 

integralmente a narrativa da vítima e do próprio denunciado, apontando 

que houve ofensa à integridade física desta.

Deste modo, diante de tal conjunto probatório provado a materialidade e a 

autoria do crime de lesão corporal, são de rigor a condenação do acusado 

nas sanções do artigo 129, “caput”, do Código Penal, causando-lhe à 

lesão descrita no exame de corpo de delito, sendo, portanto, correta a 

tipificação do “caput” do artigo 129 do Código Penal.

III)- DISPOSITIVO

Em face do exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido da denúncia para 

CONDENAR o acusado Sandmarcos Sousa Santos, já devidamente 

qualificado nos autos, como incurso nas sanções do artigo 129, “caput”, 

do Código Penal.

Passo a dosar a pena do réu.

a) - Circunstâncias judiciais

A pena prevista para o crime de lesão corporal é de 03 (três) meses a 01 

(um) ano de detenção.

Quanto à culpabilidade verifica-se normal reprovabilidade da conduta.

Quanto aos antecedentes, não há nos autos haver outros procedimentos 

penais em nome do réu, com sentença 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.

E, acerca do comportamento da vítima, não se vislumbrou qualquer 

comportamento que tenha contribuído à prática do delito.

Estabelece-se então, como medida razoável e necessária para a 

reprovação e prevenção do crime, a pena-base em 03 (três) meses de 

detenção.

b) - Circunstâncias legais

Não verifico a presença de circunstâncias agravantes ou atenuantes.

c) - Causas de aumento ou diminuição de pena.

Não há causas de aumento ou diminuição da pena, razão pela qual torno a 

pena definitiva em 03 (três) meses de detenção, por entender necessária 

e suficiente à reprovação e punição do delito.

Deste feita, tendo em vista que a pena definitiva é de 03 (três) meses de 

detenção, e considerando que o réu é primário, com fundamento no artigo 

33, §2º, alínea “c”, do Código Penal, estabeleço ao condenado o REGIME 

ABERTO para o cumprimento da pena privativa de liberdade.

O réu não faz jus à substituição da pena privativa de liberdade por 

restritiva de direitos, eis que não preenche os requisitos subjetivos dos 

artigos 44, inciso I, do Código Penal, tendo o crime foi cometido com 

violência à pessoa, consoante acima exposto.

Ademais, deixo de substituir a pena privativa de liberdade por pena de 

multa, eis que não preenche os requisitos do §5°, inciso I, do artigo 129 do 

CP.

Concedo-lhe, todavia, a suspensão condicional da execução da pena pelo 

prazo de dois (02) anos, por reputar presentes as condições objetivas e 

subjetivas delineadas no art. 77, do Código Penal, devendo o juízo da 

execução penal fixar eventuais condições.

Isento o réu ao pagamento das taxas e custas processuais.

Oportunamente, após o trânsito em julgado desta decisão, tomem-se as 

seguintes providências:

a) expeça-se guia de execução definitiva do condenado.

b) Em cumprimento ao disposto no art. 72, §2º, do Código Eleitoral, 

oficie-se ao Tribunal Regional Eleitoral deste Estado, comunicando-o sobre 

esta decisão;

c) oficie-se ao órgão estadual de cadastro de dados sobre antecedentes, 
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inclusive ao INFOSEG, fornecendo as informações sobre este decisório.

Ante os serviços prestados pelo advogado nomeado, Ref. 34, Dr. Marlon 

Fernando Yokada Fernandes, arbitro os honorários advocatícios em 02 

(duas) URHs, 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.

Comarca de Poconé

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 105587 Nr: 343-07.2015.811.0028

 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: Benedito Renato Alves Ribeiro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): David Pereira da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassio Roberto Costa 

Marques - OAB:2818

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 Com essas considerações, e por tudo mais que nos autos consta, 

ACOLHO PARCIALMENTE a exceção de pré-executividade manejada pelo 

executado tão somente para DETERMINAR ao excepto/exequente que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial atribuindo a causa o valor de 

R$ 540.000,00 (quinhentos e quarenta mil reais), na forma do art.292, I do 

CPC/2015, devendo proceder o recolhimento das custas e taxas 

judiciárias em igual prazo, sob pena de extinção e arquivamento nos 

moldes do art.321, § único, CPCConsiderando que o excipiente decaiu 

parcialmente do seu pedido, condeno-o ao pagamento das custas judiciais 

e honorários sucumbenciais, os quais fixo em R$5.000,00 (cinco mil reais), 

nos termos do art.85, § 8º do CPC/2015.P. I. CTransitada 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.: 158556 Nr: 3599-50.2018.811.0028

 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: JVDJ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFDV, IFD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LAISA GONÇALVES AQUINO - 

OAB:14839/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Citação, no valor de 

R$ 14,00 (Catorze reais), mediante emissão de guia de diligência, no 

seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > Serviços > Guias > 

Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo ser juntado o 

comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, nos termos do 

Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 89919 Nr: 1626-36.2013.811.0028

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Massa Falida da Alcopan -Alcool do Pantanal Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Caio Pio da Silva Campos, Cristóvão Afonso da 

Silva, Luiz Alberto Gomes da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Bruno Medeiros Pacheco - 

OAB:6065/MT, Christiane Kruger do Nascimento - OAB:12216/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ofício de ref.91. 

onde solicita recolhimento de custas e taxas para distrbuição da Carta 

Precatória, expedida na ref.84 e encaminhada na ref. 90.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 103630 Nr: 2985-84.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Durcelina Bispo do Carmo

 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:

 CÓDIGO: 103630

DESPACHO

VISTOS,

 Considerando que devidamente intimadas do retorno dos autos (ref. 55), 

as partes em nada manifestaram, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150698 Nr: 532-77.2018.811.0028

 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: Romualdo dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roberto Antonio Facchin Filho - 

OAB:13947

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.18

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 157685 Nr: 3245-25.2018.811.0028

 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: Eduardo Matos Eubank de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossense S/A (Energisa)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12003/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre o malote digital juntado da 

ref.18, onde solicita guias de custas e taxas, para distrbibuição da Carta 

Precatória, expedida na ref. 13 e encaminhada na ref.17.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 88429 Nr: 1218-45.2013.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Oeste Asfalto Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIRCEU MARCELO HOFFMANN - 

OAB:144035 , Isabella Bruna Lemes Pereira - OAB:36.930/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre a juntada de ref.42

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 122020 Nr: 1519-84.2016.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDINEI DIMAS DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO EDMAR DA SILVA, Departamento 

Estadual de Transito do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLARISSA MARIA DA COSTA 
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OCHOVE - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KAMILA APARECIDA 

RODRIGUES CORRÊA DO ESPIRITO SANTO - OAB:14.133/MT, Luis 

Lauremberg Eubank de Arruda - OAB:4.493-MT, Luiz Gutemberg 

Eubank de Arruda - OAB:3009/MT

 INTIMAR a parte requerida DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO 

ESTADO DE MATO GROSSO, acerca do despacho de ref. 44, para 

manifestar no prazo de 10 (dez) dias, abaixo transcrita: Código: 122020

DESPACHO

Vistos,

Especifiquem as partes, de forma fundamentada, as provas que 

pretendem produzir no prazo de 10 (dez) dias sob pena de preclusão 

devendo, no mesmo prazo, depositar o rol de testemunhas caso haja 

interesse na produção de prova oral.

Após, certifique-se se necessário e façam os autos conclusos.

Cumpra-se

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 150034 Nr: 276-37.2018.811.0028

 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: Cristina Nunes de Arruda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TELMA APARECIDA PALMA 

FERNANDES DA SILVA - OAB:19772/O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar para no prazo legal impugnar a contestação de ref.15

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159167 Nr: 3802-12.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Administradora de Consórcio Nacional Honda LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ERICK SALES DE ARRUDA LEMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ROBERTA BEATRIZ DO 

NASCIMENTO - OAB:20732/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Busa e Apreensão e 

Citação, no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), mediante emissão de 

guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo 

ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, 

nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 159039 Nr: 3764-97.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Conceição de Arruda Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JAMIL ALVES DE SOUZA - 

OAB:12880/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Busa e Apreensão e 

Citação, no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), mediante emissão de 

guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo 

ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, 

nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 158800 Nr: 3673-07.2018.811.0028

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MIGUEL JOSE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCELO BRASIL SALIBA - 

OAB:11546-A1732

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte autora para providenciar o depósito da diligencia do 

Oficial de Justiça, para cumprimento de mandado de Busa e Apreensão e 

Citação, no valor de R$ 28,00 (vinte e oito reais), mediante emissão de 

guia de diligência, no seguinte endereço eletrônico: www.tjmt.jus.br > 

Serviços > Guias > Diligencias > Emissão de guia de diligência, devendo 

ser juntado o comprovante do pagamento nos autos, mediante petição, 

nos termos do Provimento nº 07/2017 - CGJ.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 49781 Nr: 2415-74.2009.811.0028

 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: Marcela Beatriz Aquino Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edson Vieira dos Santos, Luciana Dias Rondon

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Lauremberg Eubank de 

Arruda - OAB:4.493-MT, LUIZ GUTEMBERG EUBANK DE ARRUDA - 

OAB:3009/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALVARO ALEXANDER DE 

OLIVEIRA - OAB:16611/O, Odila Zorzi - OAB:8619

 Ante o exposto, com fundamento no art.485, I do CPC JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão formulada na inicial, pois não restou provada 

à posse alegada pela Requerente.CONDENO a parte Requerente ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em R$ 1.000,00 (hum mil reais), nos termos do artigo 85, § 2º do 

NCPC.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.: 106865 Nr: 771-86.2015.811.0028

 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: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportadora Oregon Ltda ME, Paulo 

Gamalier da Silva, Sérgio de França, Rosaria Lucia da Silva, Maria Neli 

Paes de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otacilio Peron - 

OAB:3684-A/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na inicial, com 

resolução de mérito, na forma do art. 487, I do CPC/2015, e CONDENO os 

Requeridos ao pagamento de R$281.929,75(duzentos e oitenta e hum mil 

novecentos e vinte e nove reais e setenta e cinco centavos), acrescido 

de correção monetária pelo índice do INPC, e juros moratórios de 1% ao 

mês, corrigidos a partir da citação.CONDENO a parte Requerida ao 

pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que arbitro 

em 20% (vinte por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 85, 

§ 2º do NCPC.P. I. C.Com o trânsito em julgado, ARQUIVEM-SE os autos 

com as anotações e baixas necessárias.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 106671 Nr: 680-93.2015.811.0028

 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: Maria Derodita dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: RICARDO FERREIRA GARCIA - 

OAB:7313/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: SERGIO PAULA ASSUNÇÃO - 
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OAB:11580/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

contida na inicial, com resolução de mérito, na forma do art. 487, I do 

CPC/2015, e CONDENO o Requerido MUNICIPIO DE POCONÉ/MT ao 

pagamento do FGTS na proporção de 8% (oito por cento) sobre os 

salários recebidos durante todo o vínculo, corrigidos de juros de mora e 

correção monetária calculadas a partir da citação observados os cálculos 

referentes à execução contra a Fazenda Pública. Em face da 

sucumbência recíproca, deixo de condenar as partes em honorários 

advocatícios.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.: 94687 Nr: 51-56.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleber do Nascimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Municipio de Poconé -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREIA BOTELHO DE 

CARVALHO - OAB:8171, Eduardo Sortica de Lima - OAB:7485/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Sergio Paula Assunção - 

OAB:11.580-MT

 SENTENÇA

VISTOS,

Trata-se de Embargos de Declaração, oposto pelo MUNICÍPIO DE 

POCONÉ/MT, em Ação de Cobrança de Verbas Trabalhistas de Natureza 

Jurídico-Administrativa Servidor Publico Municipal proposta por CLEBER 

DO NASCIMENTO.

O Requerido opõe Embargo à Execução, aponta existência de erro material 

na sentença Ref.20, e pede esclarecimento.

Fundamento.

Decido.

Apesar da via eleita pelo Requerido não ser a adequada para pleitear o 

alegado, verifico nos autos que na publicação da sentença (Ref.20) 

ocorreu erro material ortográfico.

Logo, consoante dispõe o artigo 494, I, CPC:

“Art. 494. Publicada a sentença, o juiz só poderá alterá-la:

I - para corrigir-lhe, de ofício ou a requerimento da parte, inexatidões 

materiais ou erros de cálculo;”

Assim, com finalidade de corrigir inexatidão material de cunho ortográfico, 

JULGO PROCEDENTE o pleito do Requerido, e com fundamento no art.494, 

I, CPC, reconheço a existência de erro material na sentença Ref.20, o que 

faço para RETIFICAR o erro ortográfico na parte final da sentença:

 “Isto posto, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO IMPROCEDENTE a presente AÇÃO DE COBRANÇA DE 

VERBAS TRABALHISTAS, ajuizada por CLEBER DO NASCIMENTO em face 

do MUNICÍPIO DE POCONÉ.”

Intime-se. Cumpra-se.

Transitado em julgado, não havendo outros requerimentos, arquivem-se os 

autos com as baixas e comunicações de estilo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 67771 Nr: 835-38.2011.811.0028

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Vila Nova Leilões

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edenaldo da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jose Sebastião de Campos 

Sobrimho - OAB:6203/MT, Roberto Zampieri - OAB:4094/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMANDO a parte Exequente, para manifestar sobre a juntada do 

Mandado e Certidão de ref. 62.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 100838 Nr: 2053-96.2014.811.0028

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Filomena Maria da Silva Martins

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Poconé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EVERTON BENEDITO DOS ANJOS 

- OAB:136173

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alvaro Alexander de Oliveira 

- OAB:16.611/MT

 Intimar para no prazo legal manifestar sobre retorno dos autos e acórdão 

juntadado na ref. 45 e 46

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Kátia Rodrigues Oliveira

 Cod. Proc.: 133143 Nr: 1166-10.2017.811.0028

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosangela Barros da Silva, Welder Batista 

Brito de Oliveira, Matheus Victor dos Santos Silva, Laura Danielle Neves 

de Souza, Tandara Inês Gonçalves de Moura

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jander Tadashi Babata - 

OAB:12.003-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública do 

Estado de Mato Grosso -Pocone - OAB:, Tais Cristina Freitas da 

Silva - OAB:23.396/MT, THALES ALEXANDRE MIDON DE MELO - 

OAB:15111/O

 Intimar advogados da denunciada Tandara Inês Gonçalves de Moura, 

para no prazo legal apresentarem as alegações finais.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8015611-28.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUZIA CORTEZ DO CARMO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOURIVAL ALVES SOARES OAB - TO3216 (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: 

8015611-28.2016.8.11.0028. REQUERENTE: MARIA LUZIA CORTEZ DO 

CARMO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da 

Lei n. 9.099/95. Fundamento e decido Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por MARIA LUZIA CORTEZ DO CARMO em 

face de ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

Sustenta a parte requerente que é titular da unidade consumidora n. UC 

16300209, e, entre os dias 07 e 08, 11 e 12 de maio de 2014, a requerida 

interrompeu o fornecimento de energia elétrica para o município de 

Poconé/MT. Da preliminar de Coisa Julgada A parte requerida em sede de 

contestação arguiu a PRELIMINAR DE COISA JULGADA com base no art. 

485, V do CPC, tendo em vista que a parte requerente ajuizou ação 

idêntica, distribuída no Juizado Especial Cível desta Comarca, sob o 

8011038-15.2014.811.0028 no qual as partes entabularam acordo judicial 

no mutirão realizado em 09/06/2016, no valor de R$ 1.300,00. Consultando 

o sistema PJE constatou a veracidade da informação bem como a 

sentença homologatória nos referidos autos. Razão pela qual ACOLHO a 

preliminar, com base na confirmação da coisa julgada. ANTE O EXPOSTO, 

opino pelo reconhecimento da figura jurídica da coisa julgada e, por 

consequência, a EXTINÇÃO do processo, sem resolução do mérito, com 

fundamento nos art. 485, V, do CPC. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios nos termos do art. 54 e 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 

Cecília 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
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Processo Número: 8016046-02.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EIDEVAIL LUIS PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REGIS FERNANDO NIEDERAUER DA SILVEIRA OAB - MT0003756A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ TERUO MATSUNAGA JUNIOR OAB - MT0022246S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8016046-02.2016.8.11.0028. REQUERENTE: EIDEVAIL LUIS PEREIRA DE 

SOUZA REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. 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. Rejeito a 

preliminar de inépcia da inicial em razão da não quantificação dos danos 

morais postulados, uma vez que o Enunciado n. 170 do FONAJE caminha 

por entender que não cabe a aplicação do art. 290, V CPC no âmbito dos 

juizados especiais. A reclamada em prejudicial de mérito alegou a 

prescrição pelo prazo de 03 (três) anos. Sustenta que o contrato ao qual 

a reclamada postula danos morais encontra-se prescrito, porém em razão 

da aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, o prazo 

prescricional para postular danos seja ele de ordem moral ou material é de 

05 (cinco) anos, vejamos: "Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão 

à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço 

prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a 

partir do conhecimento do dano e de sua autoria." Dessa forma, não há se 

falar em prescrição, restando afastada a prejudicial de mérito levantada 

pela parte reclamada. Ultrapassada as preliminares, passo à análise do 

mérito da causa. Registro, inicialmente, 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. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, contrato de 

abertura de conta, empréstimo realizado em terminal bancário, bem como 

seu parcelamento. Outrossim, restou demonstrado que o reclamante não 

quitou as parcelas referente ao financiamento realizado, o que deu ensejo 

a negativação em testilha. Contudo, da simples ocorrência de falha por 

parte da ré não resulta o dever de indenizar. É necessária a ocorrência do 

dano. E no presente caso, não restou evidenciado qualquer dano de 

ordem moral, senão vejamos. Ora, a situação narrada não faz presumir a 

ocorrência de abalo emocional à parte autora, ainda que tenha lhe 

ocasionado prejuízo material. Além disso, não há descrição do suposto 

constrangimento experimentado pelo consumidor. Houve, no máximo, um 

simples aborrecimento. Evidente o aborrecimento causado, mas não a 

ponto de configurar atentado a direito de personalidade da postulante, uma 

vez que não houve ofensas em público por parte da ré e nem ocasionou 

quaisquer outros prejuízos materiais significativos, não passando, assim, 

de mero incidente contratual, sem qualquer abalo na reputação e na honra 

da parte autora. Outrossim, a parte reclamante é devedora contumaz em 

outros débitos. E ainda, a lição de MARIA CELINA BODIN DE MORAES 

(Danos à Pessoa Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos 

morais. Rio de Janeiro: Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e 

qualquer situação de sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que 

ensejará a reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente 

para afetar a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano expatrimonial em 

sentido estrito”. É que “o dano moral tem como causa a injusta violação a 

uma situação jurídica subjetiva expatrimonial, protegida pelo ordenamento 

jurídico através da cláusula geral de tutela da personalidade que foi 

instituída e tem sua fonte na Constituição Federal, em particular e 

diretamente decorrente do princípio (fundante) da dignidade da pessoa 

humana (também identificado com o princípio geral de respeito à dignidade 

humana)”. Com efeito, estender-se, demasiadamente, o dano moral implica 

“banalizar a reparação das lesões de cunho expatrimonial”, razão pela 

qual conclui-se que “os tribunais, já de algum tempo, vêm tentando impedir 

que meros aborrecimentos do cotidiano passem a ser catalogados como 

geradores de dano moral, principalmente quando contornáveis por vias 

patrimoniais” (Ibid., p. 172). Assim, como a parte reclamante não se 

desincumbiu do ônus probatório que lhe competia quanto a fato 

constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos morais, nos termos 

do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse 

aspecto, a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do art. 

487, inc. I, do Código de Processo Civil, REVOGO a liminar outrora 

concedida, REJEITO as preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. 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: 1000321-24.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 4 de dezembro de 2018 as 

16:30h.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000321-24.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FERRAZ CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

 

DECISÃO VISTOS, Requer o autor, em sede de tutela antecipada, a 

exclusão de seu nome dos órgãos de proteção ao crédito. Dispensada 

maior narrativa, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. O novo Código de 

Processo Civil, instituído pela Lei 13.105, de 16 de março de 2016, definiu 

novas regras para a concessão da antecipação de tutela. Nesse quadro, 

o art. 300 do mesmo diploma legal, estabelece que o juiz concederá, total 

ou parcialmente, os efeitos da tutela pretendida no pedido inicial desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. No que pese a regularidade 

ou não do débito, tenho que deverá ser comprovada pelo réu, assim como 

se a regularidade da inscrição nos serviços de proteção ao crédito. As 

alegações da parte requerente, até que se prove o contrário, merecem 

crédito, autorizando a antecipação de tutela, buscando evitar a ocorrência 

de dano irreparável ou de difícil reparação. Ademais, não vislumbro 

qualquer prejuízo á requerida frente ao deferimento da tutela. DISPOSITIVO 

1 – Ante o exposto, DEFIRO a antecipação da tutela, sem prejuízo da parte 

beneficiária responder pelos prejuízos que a efetivação da medida houver 

causado à outra parte (art. 302 do NCPC), para o fim de DETERMINAR que 
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a parte reclamada proceda à exclusão do nome do reclamante do banco 

de dados dos órgãos de proteção ao crédito SPC e SERASA, tão somente 

em relação aos débitos em discussão nos presentes autos. 2 – 

Expeçam-se os ofícios necessários, a fim de que a reclamada providencie 

a baixa da restrição em nome do demandante no prazo de 05 (cinco), sob 

pena de multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais), nos termos do 

artigo 499 do CPC, limitada a R$ 5.000,00 (cinco mil reais). 3 – Após as 

providências, CITE-SE a Requerida para participar da audiência 

conciliatória sob pena de revelia. 4 – Concedo ao autor os benefícios da 

justiça gratuita, nos termos da Lei n° 13.105/15. 5 – INVERTO o ônus da 

prova com base no art. 6º, VIII, do CDC. 6 – INTIMEM-SE. 7 – CUMPRA-SE. 

Kátia Rodrigues Oliveira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000661-65.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON LUIS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TELMA APARECIDA PALMA FERNANDES DA SILVA OAB - MT0019772A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

DESPACHO VISTOS, Em análise detida dos autos, verifica-se ausência de 

documento essencial ao deslinde da demanda. Dessa forma, nos termos 

do art. 321 do CPC, intime-se a parte autora para acostar aos autos 

petição inicial, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010336-98.2016.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA EMILIA CORREA DE ALMEIDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RELINDES GOMES DA SILVA MAGALHAES OAB - MT0164710A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE POCONE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT0004705A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POCONÉ SENTENÇA Processo: 

8010336-98.2016.8.11.0028. REQUERENTE: JOANA EMILIA CORREA DE 

ALMEIDA REQUERIDO: AGUAS DE POCONE S.A. Vistos. Trata-se de 

Embargos de Declaração interpostos pela parte reclamada (Num. 

12025053 págs. 1/3). Afirma que há contradição na sentença objurgada, 

demonstrando que no dispositivo ao invés de constar como procedência 

em parte, constou procedência total dos pedidos da parte autora. Requer 

seja acolhido os presentes embargos de declaração para que seja 

prolatada sentença em conformidade com os fatos narrados. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Uma 

simples olhadela para o recurso verifico que o pleito não deve ser 

acolhido, em que pese os embargos foram manejados em conformidade 

com as hipóteses de sua admissibilidade, pois não resta demonstrado que 

há evidente contradição/omissão na sentença apresentada no evento de 

Num. 11927296 págs. 1/5. Com efeito, por ser matéria de recurso sui 

generis, tem o seu âmbito de incidência restrito pelo art. 1.022, do CPC, o 

qual prescreve: “Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra 

qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar 

contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se 

pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material” 

(grifei). Cumpre esclarecer que o juiz poderá sanar o equívoco por meio 

de embargos de declaração, porém, tal acolhimento produzirá alteração da 

decisão, e essa modificação é plenamente possível como, em muitos 

casos, necessária. Consoante se afere no dispositivo já demonstrado pela 

parte reclamada, na fundamentação do julgado constou o seguinte trecho: 

“Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 

487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

CONFIRMO a liminar outrora concedida, REJEITO a preliminar suscitada e, 

no mérito, JULGO PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial(...) bem 

como condeno a parte ré pagar à parte reclamante o valor de R$ 5.000,00 

(cinco 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) (...).” (grifei). Sem razão a parte 

embargante, vez que a procedência da demanda a parte reclamante 

deu-se em consoante postulado, uma vez que a embargada deixou a 

cargo da magistrada o arbitramento/quantificação dos danos morais. 

Assim, diante do que fora esposado, o presente recurso deve ser julgado 

improcedente, pois não esta expressamente reconhecida há contradição 

entre os fatos apresentados pela parte ré. Diante do exposto, à vista das 

razões apresentadas, com base no art. 1.022 do CPC, NÃO ACOLHO os 

Embargos de Declaração em apreço, pois não vislumbro a contradição 

contida no dispositivo da sentença de evento Num. 11927296 págs. 1/5, 

mantendo-se a sentença pelo seus próprios fundamentos. Sem Custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição a teor dos artigos 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: 1000626-08.2018.8.11.0028

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA BENEDITA DE ARRUDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRACIELLE DE ARRUDA QUINTINO OAB - MT24624/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

Intimação das partes para audiência no dia 4 de dezembro de 2018 as 

13:50h.

Comarca de Porto Alegre do Norte

1ª Vara

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 53214 Nr: 2718-19.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: OPdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GOdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dayana Gonçalves Rosa - 

OAB:36692-GO, Maria Lúcia Viana Sales - OAB:5.913-B - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianatan Ferreira Jorge - 

OAB:18699/O

 Certifico para os devidos fins que a parte autora foi intimada por edital, 

para no prazo de 05 dias, dar prosseguimento ao feito, sob pena de 

extinção da demanda, porém quedou-se inerte até a presente data.l O 

referido é verdade e dou fé.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 13099 Nr: 1614-02.2008.811.0059

 AÇÃO: Ação Trabalhista - Rito Sumaríssimo->Procedimentos 

Trabalhistas->Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aline Silva de Assis

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE CONFRESA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriana Collodete do 

Nascimento - OAB:7006A - MT, Bruno Costa Rampini - OAB:3346-TO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Roberto Oliveira Costa 

- OAB:6456-A - MT

 Certifico para os devidos fins que a parte autora fora intimada por meio de 

seus advogados, via DJE nº 10198 publicado em 16/02/2018, para 

informarem os dados bancários para depósito do RPV, pórém 

quedaram-se inertes até a presente data. O referido é verdade e dou fé.

2ª Vara

Intimação
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Intimação Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000141-12.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

CARLOS DA SILVA SOUZA (AUTOR)

IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA (AUTOR)

VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS SOARES ROCHA OAB - GO9567 (ADVOGADO)

RONE VON PINTO DA SILVA OAB - TO5593 (ADVOGADO)

TALITA SANTANA COSTA OAB - MT19324/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA (RÉU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WUEINER CRUZEIRO ASSIS VILELA OAB - GO18969 (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000141-12.2018.8.11.0059. 

AUTOR: IZAURI RIBEIRO DA SILVA SOUZA, CARLOS DA SILVA SOUZA, 

FABIO DA SILVA SOUZA, VANDERLENE DA SILVA SOUZA PINHEIRO 

RÉU: DIVINO ALBERTO SANTOS FARIA Aqui se tem ação de interdito 

proibitório em que Isauri Ribeiro da Silva Souza, Carlos da Silva Sousa, 

Fábio da Silva Sousa e Vanderlene da Silva Souza Pinheiro buscam 

proteção possessória em face de Divino Alberto dos Santos Faria. Ressai 

da exordial que Luiz Corrêa de Sousa teria adquirido de Divino Alberto, ora 

requerido, direitos possessórios de um lote rural situado na Gleba Porto 

Velho, denominado Fazenda Jardim do Édem. Narraram os requerentes 

que Luiz Corrêa seria cônjuge e genitor dos autores, respectivamente, 

sendo que o patriarca da família teria sido assassinado em fevereiro de 

2017, sendo que, após o advento do óbito de Luiz, o requerido teria 

passado a exercer atos de esbulho na posse dos herdeiros. Relatou-se 

na peça de ingresso que o demandado teria perpetrado diversas ameaças 

em face dos autores, afirmando que levaria o gado dos requerentes e 

teria, inclusive, arrombado um cadeado. Em 04/05/2018, este Juízo 

determinou ao autor que promovesse a emenda à exordial, devendo, na 

oportunidade, indicar o endereço completo do demandado. No prazo legal, 

o requerente cumpriu a determinação exarada por este Juízo, pugnando, 

ainda, pela conversão do interdito proibitório em reintegração de posse, 

aduzindo que o demandado teria efetivamente invadido a propriedade dos 

requerentes. Os autores relataram que, em 21/04/2018, o requerido teria 

novamente rompido um cadeado da propriedade dos autores, sendo que, 

nesta oportunidade, teria invadido a área e se apropriado de todos os 

bens que ali se encontravam. Recebida a inicial, foi designada audiência 

de justificação, oportunidade em que foram inquiridas 03 (três) 

testemunhas. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em audiência, 

foram ouvidos os senhores Heles Henrique, Erondino Marques da Costa e 

Washington Louzada da Silva, os quais evidenciaram que o demandado 

está se utilizando do esbulho possessório como meio de obter o 

pagamento de uma suposta dívida que o de cujus, senhor Luiz Corrêa, 

teria contraído, relativa ao pagamento do imóvel sub judice. Destaca-se o 

esclarecedor depoimento prestado pelo senhor Washington, o qual 

afirmou que prestou, por muitos anos, trabalhos para o senhor Luiz na 

área em litígio, sendo que, inclusive, após o óbito do possuidor, ainda ia 

regularmente à fazenda para fazer reparos em geral e cuidar de seu 

gado, sendo surpreendido com a notícia de que os cadeados das 

porteiras teriam sido rompidos e trocados por novos pelo senhor Divino, 

de modo que as reses do depoente só foram recuperadas mediante força 

policial. Ademais, após análise detida aos documentos acostados à 

exordial, bem assim da oitiva das testemunhas, constata-se que o falecido 

e, na sequência, sua família, estavam exercendo regularmente a posse do 

imóvel. Desse modo, DEFIRO A LIMINAR PRETENDIDA para o fim de 

determinar a imediata reintegração dos requerentes na posse do Sítio 

Jardim do Éden, situado na Gleba Porto Velho, devendo ser expedido o 

competente mandado de reintegração. Fixo, desde já, multa diária no 

patamar de R$1.000,00 (um mil reais) em caso de descumprimento deste 

comando pelo réu. Autorizo ao n. Oficial de Justiça o auxílio de força 

policial, bem como o rompimento de quaisquer cadeados e obstáculos que 

dificultem ou inviabilizem o integral cumprimento desta ordem. Intime-se o 

demandado para que, querendo, apresente em 15 (quinze) dias 

contestação, consoante preconiza o artigo 564, parágrafo único, do 

Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 53371 Nr: 2845-54.2014.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Raimunda Lobo dos Santos, FRANCISCO PEREIRA DOS 

SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106/A - MT, Kerly Joana Carboneara - OAB:17107/A - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora para que apresente 

cópia legível do RG e CPF do Sr.º Francisco Pereira dos Santos, no prazo 

de 05 (cinco)dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 69121 Nr: 2973-06.2016.811.0059

 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: ELIZABET DE SOUZA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Raimundo Cardoso Mendes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JANAINA YUMI OSAKI - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valter da Silva Costa - 

OAB:9704-A MT

 DISPOSITIVO Ante tudo o que foi dito nesta Sentença, JULGO 

PARCIALENTE PROCEDENTE O PEDIDO CONTIDO NA INICIAL, resolvendo 

mérito da demanda, nos termos do artigo 487, I do Código de Processo 

Civil, para: 1- RECONHECER A EXITÊNCIA DE UNIÃO ESTÁVEL ENTRE A 

AUTORA E O REQUERI; 2- DCRETAR A PARTILHA DO LOTE URBANO 

SITUADO NA RUA MN 03, QUADRA 15, LOTE 09, SETOR MORADA NOVA 

I, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE CONFRESA/MT, NA PROPORÇÃO DE 

50% PARA CADA CÔNJUGE. 3- JULGAR IMPROCEDENTE OS DEMAIS 

PEDIDOS, POR AUSÊNCIA DE PROVAS, NOS TERMOS DA 

FUNDAMENTAÇÃO. Deixo de condenar as partes quanto a honorários e 

despesas processuais advocatícios em razão da sucumbência recíproca. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 64754 Nr: 1233-13.2016.811.0059

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Auxiliadora da Silva Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Carlos Xavier Filho - 

OAB:14543-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os autos, a fim de intimar a parte autora para apresentar os 

dados bancários para fins de expedição dos alvarás de levantamento no 

prazo de 05(cinco)dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 44359 Nr: 318-66.2013.811.0059

 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: Itabuna Textil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): T K G dos Santos - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cristiane A. Barros - 

OAB:206.335 - SP, Milena Lopes Chiorlin - OAB:205532/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar o 

advogado da parte autora para que providencie o pagamento da diligência 

do (a) oficial(a) de Justiça, a fim de possibilitar o cumprimento dos 

mandados expedidos nos autos, devendo as guias serem emitidas junto 

ao site do Tribunal de Justiça de Mato Grosso, no link : 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao , expedindo-se 

duas guias para cumprimento de mandados nas seguintes localidades:
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 Guia 01 : Cidade: Confresa, Zona:2

Decisão

Decisão Classe: CNJ-81 ALIMENTOS - LEI ESPECIAL Nº 5.478/68

Processo Número: 1000593-22.2018.8.11.0059

Parte(s) Polo Ativo:

MAGNA LUCIA LIMA CORREIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO GABRIEL REGIS DE ALMEIDA OAB - GO0036973A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

Elsiron Dias da Costa (RÉU)

Magistrado(s):

DANIEL DE SOUSA CAMPOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE PORTO 

ALEGRE DO NORTE DECISÃO Processo: 1000593-22.2018.8.11.0059. 

AUTOR: MAGNA LUCIA LIMA CORREIA RÉU: ELSIRON DIAS DA COSTA 

Trata-se de ação de cobrança de alimentos, proposta por Magna Lucia 

Lima Correia, em favor de Gabriel Batista Correia da Costa e Lucas Correia 

da Costa, em face de Elsiron Dias da Costa. De proêmio, defiro à parte 

autora os benefícios da justiça gratuita, com fundamento no artigo 1º, §§2º 

e 3º da Lei 5478/1968, que são expressos em exigir apenas simples 

declaração de hipossuficiência econômica para obter esse benefício, 

ficando advertida a autora de que, caso venha a ficar demonstrada 

condição financeira diversa, poderá arcar com a multa de que trata a lei de 

alimentos. Em prosseguimento, verifica-se que a parte autora pediu que os 

alimentos provisórios fossem fixados no importe de 50% do salário mínimo 

nacional, que perfaz o montante de R$ 487,00 (quatrocentos e oitenta e 

sete reais). Tendo em vista que os alimentos são fixados em conformidade 

com a condição econômica do alimentante, conforme disposição do Código 

Civil, artigo 1.694, §1º, e ainda não existindo essa prova inequívoca nos 

autos, fixo os alimentos provisórios em 30% do salário mínimo, que importa 

em R$286,20 (duzentos e oitenta e seis reais e vinte centavos) a serem 

pagos pelo réu até ulterior deliberação judicial. Em tempo, designo 

audiência de conciliação, nos moldes do artigo 694 e 695, ambos do 

Código de Processo Civil, para o dia 13 de dezembro de 2018, às 

13h30min, horário oficial do Estado de Mato Grosso. Cite-se a parte ré 

para comparecimento à audiência, devendo o mandado conter apenas os 

dados necessários ao postulante e à audiência, não podendo ser-lhe 

encaminhada cópia da petição inicial, nos termos do artigo 695, §1º do 

Código de Processo Civil, ficando à ré, porém, assegurada a consulta ao 

processo a qualquer momento. Frise-se que a citação deverá ocorrer até 

o dia 21/11/2018, devendo o Oficial de Justiça advertir o citando de que, 

acaso reste infrutífera a conciliação, a contestação deverá ser 

apresentada no prazo de 15 (quinze) dias após a realização da audiência, 

exceto em casos de suspensão do processo, nos moldes do artigo 694, 

parágrafo único, do CPC. Ressalto, por oportuno, que ambas as partes 

deverão estar acompanhadas de seus advogados ou defensores 

públicos, tal como prevê o artigo 695, §4, do Código de Processo Civil. 

Intime-se pessoalmente a parte autora. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 69322 Nr: 3062-29.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Elizeude dos Santos Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo schwingel - 

OAB:21100/MT, Marcos Andre Schwingel - OAB:8957, Nelton 

Schwingel - OAB:14175-A/MT

 Apresentada a resposta escrita, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de novembro de 

2018, às 15h00 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103396 Nr: 4511-51.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carlos Henrique Qualhato de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gisley Alves Faria - 

OAB:GO31506

 Autos de nº. 4511-51.2018.811.0059 (código 103396)

Aqui se tem Carta Precatória relativa à ação penal.

Depreende-se dos autos que, para cumprimento do ato deprecado, foi 

designada audiência para o dia 21 de agosto de 2018, às 14h00, horário 

oficial de Cuiabá/MT.

Entrementes, diante da necessidade de readequação de pauta, tendo em 

vista que este magistrado estará ausente da Comarca na data aprazada 

para solenidade, redesigno a audiência outrora agendada para o dia 17 de 

setembro de 2018, às 18h00, horário oficial de Cuiabá/MT.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de Jussara/GO, com as 

informações necessárias.

Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103504 Nr: 4579-98.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado do Paraná

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JIOMAR APARECIDO LOPES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Danilo Moura Scriptore - 

OAB:PR14724

 Autos de nº. 4579-98.2018.811.0059 (código 103504)

Aqui se tem Carta Precatória relativa à ação penal.

Depreende-se dos autos que, para cumprimento do ato deprecado, foi 

designada audiência para o dia 13 de julho de 2018, tendo sido 

redesignada para o dia 20 de agosto de 2018.

Entrementes, diante da necessidade de readequação de pauta, tendo em 

vista que este magistrado estará ausente da Comarca na data aprazada 

para solenidade, redesigno a audiência outrora agendada para o dia 17 de 

setembro de 2018, às 16h00, horário oficial de Cuiabá/MT.

Oficie-se ao Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Umuarama/MT, com 

as informações necessárias.

Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 103613 Nr: 4645-78.2018.811.0059

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso
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 PARTE(S) REQUERIDA(S): Manoel Alves de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Janailza Taveira Leite - 

OAB:MT17577

 Autos de nº. 4645-78.2018.811.0059 (código 103613)

Aqui se tem Carta Precatória relativa à ação penal.

Depreende-se dos autos que, para cumprimento do ato deprecado, foi 

designada audiência para o dia 21 de agosto de 2018, às 12h30, horário 

oficial de Cuiabá/MT.

Entrementes, diante da necessidade de readequação de pauta, tendo em 

vista que este magistrado estará ausente da Comarca na data aprazada 

para solenidade, redesigno a audiência outrora agendada para o dia 17 de 

setembro de 2018, às 17h00, horário oficial de Cuiabá/MT.

Oficie-se ao Juízo da Vara Criminal da Comarca de São Félix do 

Araguaia/MT, com as informações necessárias.

Intime-se o Ministério Público.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 100160 Nr: 2611-33.2018.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Walquer Silva de Carvalho, Keila Cristina de 

Jesus Moura, Rubens Cleide Alves Ferreira, Paulo Ricardo Almeida 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Nivaldo Pereira da Silva - 

OAB:17795/MT, TALITA SANTANA COSTA - OAB:19324/B, TARCÍSIO 

BONFIM RIBEIRO - OAB:19338/A - MT, TIAGO DA SILVA MACHADO - 

OAB:17908/O

 Autos nº. 2611-33.2018.811.0059 (Código 100160)

Aqui se tem ação penal em face de WALQUER SILVA DE CARVALHO, 

KEILA CRISTINA DE JESUS MOURA, PAULO RICARDO ALMEIDA 

NASCIMENTO e RUBENS CLEIDE ALVES FERREIRA.

Depreende-se dos autos que foi redesignada audiência de instrução e 

julgamento para o dia 06 de agosto de 2018, tendo sido posteriormente 

redesignada para o dia 20 de agosto de 2018, às 14h00.

Entrementes, diante da necessidade de readequação de pauta, tendo em 

vista que este magistrado estará ausente da Comarca na data aprazada 

para solenidade, redesigno a audiência outrora agendada para o dia 17 de 

setembro de 2018, às 12h30, horário oficial de Cuiabá/MT.

Autorizo o Gestor da Secretaria que proceda às intimações dos policiais 

civis e/ou militares por meio de contato telefônico. Em tempo, restando 

aquele meio de intimação infrutífero, determino a expedição de novel ofício 

para intimação dos policiais arrolados como testemunhas, devendo ser 

certificado nos autos.

Sem prejuízo, no que tange as demais testemunhas, autorizo que a 

intimação seja realizada no momento em que comparecerem ao Fórum, 

remanescendo a necessidade de mandado nos casos daqueles que não 

vierem na data aprazada para solenidade, devendo, por fim, ser 

certificado nos autos.

Intime-se para comparecimento à audiência o Ministério Público.

Intime-se o acusado, devendo, ainda, ser solicitada sua escolta.

Intimem-se os advogados de defesa.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Porto Alegre do Norte (MT), 03 de agosto de 2018.

Marcos André da Silva

Juiz Substituto

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daniel de Sousa Campos

 Cod. Proc.: 62210 Nr: 204-25.2016.811.0059

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Generson Santos da Silva, Carlucio Quirino de 

Brito

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Itiel Gomes Costa - 

OAB:21499 - MT

 Apresentada as respostas escritas, os autos seguem à conclusão para 

exame de eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CPP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente.

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução e julgamento para o dia 06 de novembro de 

2018, às 09h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), devendo 

constar do mandado que o interrogatório será realizado após a oitiva das 

testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as alegações 

finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Intimem-se. Cumpra-se.

Comarca de Porto dos Gaúchos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42385 Nr: 4971-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Ferreira Domiciano

 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.: 42385 Nr: 4971-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Ferreira Domiciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Intimo a advogada acerca da ref.17.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 38999 Nr: 3037-05.2017.811.0019

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JBD, CSdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 
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OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 (...) Depreque-se Carta Precatória ao Juízo de Juara para que proceda à 

oitiva dos menores. Com o retorno dos relatórios psicossociais e da carta 

precatória, dê-se vistas as partes no prazo comum de 15 (quinze) dias 

para se manifestar (processo nº 3242-34.2017.811.0019 - Cód. Apolo 

39502)”.É O RELATÓRIO DO NECESSÁRIO.Preliminarmente, DETERMINO a 

desconexão das ações, diante da extinção do processo de guarda 

autuado sob nº 3242-34.2017.811.0019 – 39502, devendo transladar para 

estes autos todos os relatórios elaborados pelo Conselho Tutelar, 

Assistente Social e representantes da Casa de Passagem naquele 

feito.Após o cumprimento integral e respectivas juntadas, dê-se vista dos 

autos ao Ministério Público para impugnação, nos termos e prazos legais – 

CPC, art. 350.Cientifiquem-se as Defesas técnicas.Cumpra-se, expedindo 

o necessário.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 39502 Nr: 3242-34.2017.811.0019

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: Yolanda Dozolina Biscaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Johnny Biscaro Duarte, Claudinéia Silva do 

Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Danilo Tenório dos Santos - 

OAB:23996-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elcio Lima do Prado - 

OAB:4757, Moacir Velozo Junior - OAB:17762-A/MT

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, o que faço com 

fundamento no art. 485, IX, do CPC (Lei n. 13.105, de 16 de março de 

2015).PROMOVA o devido translado das provas produzidas e dos 

relatórios elaborados/juntados nesses autos para Ação de Destituição do 

Poder Familiar autuada sob o n. 3037-05.2017.811.0019 (38999). Por fim, 

considerando os trabalhos realizados pelos seguintes causídicos 

regularmente nomeados Dr. Danilo Tenorio dos Santos, OAB/MT n. 23996, 

representando a parte autora, Dr. Élcio Lima do Prado, OAB/MT 4.757, 

representando a requerida Claudineia Silva do Nascimento e Dr. Moacir 

Velozo Junior, OAB/MT 17.762ª, representando o requerido Johnny, 

FIXO/RATIFICO os honorários para 5 (cinco) URH, em relação ao primeiro 

Advogado, sendo que aos demais ARBITRO em 2 (dois) URH, devendo a i. 

Secretaria deste juízo expedir as respectivas certidões.Cientifiquem-se as 

Defesas técnicas e o Ministério Público.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo 

o necessário e com as cautelas de estilo.Às providências.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20823 Nr: 1096-93.2012.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliezer Martins

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rodrigo Carlos Bergo - 

OAB:8435/MT

 EDITAL DE INTIMAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): ELIEZER MARTINS, Rg: 673402, Filiação: 

Helena Antonia Silva Martins e Antonio Felix Martins Neto, brasileiro(a), 

casado(a), não informada. 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 PROCESSO 

CRIME, registrado sob nº 1096-93.2012.811.0019, Código 20823 proposta 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO em face de ELIEZER MARTINS. O Ministério 

Público ofereceu denúncia em face de ELIEZER MARTINS, já devidamente 

qualificado nos autos, tendo sido prolatada sentença condenatória no 

patamar de 4 (quatro) anos e 9 (nove) meses de reclusão, regime 

semiaberto, bem como ao pagamento de 126 (cento e vinte e seis) 

dias-multa. Irresignada, a i. Defesa técnica do acusado impetrou Habeas 

Corpus no E. Tribunal de Justiça deste Estado, oportunidade em que 

concederam a ordem, declarando extinta a punibilidade do agente pela 

ocorrência da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal. É O 

RELATÓRIO DO NECESSÁRIO. Considerando os termos contidos no 

julgamento da aludida ação, DETERMINO que sejam cientificados o 

acusado Eliezer Martins e o Ministério Público nas formas e meios legais. 

Após, ARQUIVE-SE estes autos, inclusive a Guia de Execução Penal 

expedida com as baixas e anotações de estilo. Cumpra-se. Porto dos 

Gaúchos, 02 de julho de 2018. Rafael Depra Panichella Juiz Substituto em 

Cumulação

 E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Guisela Isernhagen 

Tonholo, digitei.

Porto dos Gaúchos, 03 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.: 13471 Nr: 1219-28.2011.811.0019

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Vanderlei Antonio de Abreu

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Márcio Teixeira da Fonseca - 

OAB:8393-A/MT, Simoni Bergamachi da Fonseca - OAB:5.810-MT

 Certifico a INTIMAÇÃO do réu Vanderlei Antonio de Abreu, na pessoa do 

advogado, para apresentar o endereço atualizado da testemunha arrolada 

e não localizada, Sr. Luis Francisco Martinello, bem como, informe o 

número do CPF, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão da 

prova testemunhas.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 40682 Nr: 568-49.2018.811.0019

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Milton Paulino Zanovello

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Procuradoria Geral do Estado/Estado de Mato 

Grosso e Secretaria de Estado do Meio Ambiente-SEMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nilton Flávio Ribeiro - 

OAB:3.080-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CERTIFICO a INTIMAÇÃO do autor, por seu procurador, acerca da 

sentença proferida (ref.17).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 42385 Nr: 4971-10.2017.811.0015

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charles Ferreira Domiciano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jéssica Rodrigues de Souza 

- OAB:22.870-0/MT

 Vistos etc.

Inicialmente, certifique-se se existe outro executivo de pena em face do 

reeducando e, em caso positivo, proceda-se a unificação das penas, 

transladando-se as cópias necessárias, salvo se tratar-se de executivo 

provisório, observando-se integralmente as disposições contidas na 

Resolução n.º 113/2010, do Conselho Nacional de Justiça.

Após, proceda-se a atualização do cálculo de pena, se ainda não 

realizada e, por conseguinte, dê-se vista dos autos ao Ministério Público e 

posteriormente à defesa, para apresentarem manifestações quanto aos 

cálculos.

 Não constituindo Advogado e não possuindo o reeducando condições de 

constituir um, remetam-me os autos conclusos para nomeação de 

Defensor Dativo, ante a inexistência de Defensoria Pública nesta Comarca.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 26515 Nr: 1067-38.2015.811.0019

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Raimundo Santos Rios

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Carrasco e Silva Ltda-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lindamir Macedo de Paiva - 

OAB:16164/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Maria Carla Rezende 

Figueiredo - OAB:22269-0

 INTIMO o requerente na pessoa e seu advogado para manifestarem no 

prazo legal acerca dos documentos juntados na ref. 123.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 28989 Nr: 612-39.2016.811.0019

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de Assoc. do 

Vale do Juruena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleide Aparecida Barbosa-MEI, João Vicente 

da Silva, Cleide Aparecida Barbosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Assis Rosa - 

OAB:12,809-MS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO o exequente na pessoa de seus advogados da juntada da CP ref. 

48 e manifestar-se no prazo legal.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010040-69.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE CAROLINE BRUSTOLIN OAB - SP0341075A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS CERTIDÃO Certifico que 

decorreu o prazo para o executado manifestar nos autos, motivo pelo qual 

intimo a parte autora para, caso queira, manifestar no feito. PORTO DOS 

GAÚCHOS, 6 de agosto de 2018. Atenciosamente, ROGERIO DORNELES 

DO NASCIMENTO Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO DOS GAÚCHOS E INFORMAÇÕES: AVENIDA 

DIAMANTINO, 1487, CENTRO, PORTO DOS GAÚCHOS - MT - CEP: 

78560-000 - TELEFONE: (66) 35261239

Certidão Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8010029-40.2017.8.11.0019

Parte(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

DEPARTAMENTO DA SECRETARIA AUXILIAR DA PRESIDÊNCIA DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

Certidão Certifico que decorreu o prazo para o executado manifestar nos 

autos, motivo pelo qual intimo o exequente para, querendo, requerer o que 

entender de direito.

Comarca de São Félix do Araguaia

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-12.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELA LOPES DE SOUSA SANTOS RIBAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MONALISA BRITO DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DESPACHO Processo: 

1000033-12.2018.8.11.0017. REQUERENTE: MIRELA LOPES DE SOUSA 

SANTOS RIBAS REQUERIDO: MONALISA BRITO DOS SANTOS Vistos. 

Intime-se a parte autora para especificar as provas que deseja produzir, 

justificando-as; ou se é pelo julgamento antecipado da lide, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de preclusão. Após, tornem os autos conclusos. 

Cumpra-se, realizando e expedindo o necessário. Às providências. São 

Félix do Araguaia – MT, 06 de Agosto de 2018. Janaína Cristina de Almeida 

Juíza Substituta

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138263 Nr: 1432-30.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento Provisório de Sentença->Procedimento de 

Cumprimento de Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ataídes Santin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Garrastazu Gomes 

Ferreira - OAB:14.877-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente impulsiono os autos com fito de intimar o 

exequente a se manifestar sobre as fls. 95/159, no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 136691 Nr: 218-04.2017.811.0017

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGBdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Viviane Ceccatto - OAB:16964

 Vistos, etc.

Intime-se a defesa do denunciado para apresentar alegações finais no 

prazo de 5 (cinco) dias.

Após, faça-me os autos conclusos para sentença.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133049 Nr: 151-73.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Fátima Wanderley Silva

 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:

 CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário, a contar da 

data do requerimento administrativo do benefício (10/04/2014 – fl. 20). 

Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

DETERMINAR ao INSS que implante o benefício ora concedido, 

IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em julgado, juntando nos 

autos comprovante do cumprimento de referido comando.Quanto às 
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prestações vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a 

partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de 

correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme art. 

1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois de 10.09.1997 

para fins de cálculo).ISENTA a autarquia requerida do pagamento das 

custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. 

CONDENO, por fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios 

sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores 

devidos até a data desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e 

artigo 85, §2.º, do CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor 

da causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 34539 Nr: 582-49.2012.811.0017

 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: Odete Maia de Abreu

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Wande Alves Diniz - OAB:10927

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 CONDENO o Requerido Instituto Nacional do Seguro Social a conceder o 

benefício de aposentadoria rural por idade a autora, no valor de 01 (um) 

salário mínimo vigente, inclusive 13º (décimo terceiro) salário. Para a data 

de início do benefício, fixo a data da distribuição da ação, consoante o 

disposto no RE n.º 631.240/MG, que estabelece que, na hipótese dos 

autos, deverá ser considerada como data de entrada do requerimento 

administrativo a data do início da ação, para todos os efeitos legais. Tendo 

em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o 

perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, 

CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao 

INSS que implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, 

independentemente do trânsito em julgado, juntando nos autos 

comprovante do cumprimento de referido comando.Quanto às prestações 

vencidas desde então, serão devidos: correção monetária a partir do 

vencimento de cada parcela, aplicando-se os índices legais de correção e 

juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/1997(obedecendo a lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de 

cálculo).ISENTA a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais, 

de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por 

fim, o Requerido ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, 

que fixo em 10% sobre o valor da condenação (valores devidos até a data 

desta sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do 

CPC. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o 

direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo Civil.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 138983 Nr: 1827-22.2017.811.0017

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: D. F. Silva Comércio, Dalva Fernandes da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fazenda Pública do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO, julgo procedente os embargos a execução o que faço 

com fulcro nos artigos 487, inciso I do Código de Processo Civil, 

extinguindo-se o feito com resolução de mérito.Sem custas processuais 

em razão do disposto no artigo 39 da Lei 6830 /80.Com o trânsito em 

julgado da presente, certifique-se e remetam-se os autos ao arquivo com 

as baixas e anotações necessárias.Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se.Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 140221 Nr: 2589-38.2017.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marcelino de Oliveira Faleiros

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Artur Garrastazu Gomes 

Ferreira - OAB:14.877-RS, Karina Lins - OAB:53.016-RS

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Em análise superficial, entendo presentes os pressupostos legais. Assim, 

recebo a petição inicial e determino o seu processamento.

Intime-se a parte executada para pagar o débito no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos termos do art. 523 do CPC ou para, querendo, apresentar 

impugnação, alegando as matérias previstas no art. 525 do CPC.

Constem no mandado de citação/intimação o previsto no art. 520 do CPC, 

eis que se trata de cumprimento provisório de sentença, arcando os 

exequentes com eventuais prejuízos causados aos executados.

Findos os prazos para pagamento ou impugnação, com ou sem 

manifestação da parte executada, intime-se a parte exequente para 

manifestar, requerendo o que entender de direito.

Intimem-se.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 133947 Nr: 772-70.2016.811.0017

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Norberto Manica

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Filenon Soares Lima, Nilson Muller, Ilóide 

Augusta Muller

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ricardo Ferreira de Andrade - 

OAB:227716

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: César Augusto da Silva 

Serrano - OAB:5.341, César Augusto da Silva Serrano - OAB:5341, 

Daniela Caetano de Brito - OAB:9880, Jeysson Ferreira Almeida - 

OAB:23500/O, José Carlos de Souza Pires - OAB:1.938-A, José 

Carlos de Souza Pires - OAB:1938-A, Mauro Alexandre Moleiro 

Pires - OAB:7.443, Mauro Alexandre Moleiro Pires - OAB:7443

 Vistos.

O autor tenta induzir este Juízo a erro, em razão que a decisão anulatória 

da sentença nos autos em trâmite na vara de Rondonópolis – MT não 

interfere na questão atinente a estes autos, o que este leva a afirmar de 

forma contraditória, conforme já pronunciado pelo Tribunal de Justiça (fls. 

922/928), não sendo a hipótese de cumprimento da liminar suspensa 

simplesmente pelo fato da anulação da sentença proferida naqueles 

autos, razão pela qual, INDEFIRO o requerido às fls. 960/1.012.

Em continuidade ao presente feito, verifica-se que o requerido Filenon 

Soares Lima apresentou sua contestação às fls. 283/382, e os requeridos 

Nilson Muller e Iloide Augusta Muller contestaram às fls. 424/554, tendo o 

Requerente impugnando-as às fls. 727/756.

Dessa forma, intimem-se as partes para especificarem as provas que 

desejam produzir, justificando-as; ou se são pelo julgamento antecipado 

da lide, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de preclusão.

No mais, certifique a Secretaria a tempestividade da contestação 

apresentada pelo Requerido Filenon Soares Lima (fls. 283/382).

Após, tornem-me os autos conclusos para análise.

Intimem-se.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 9010 Nr: 1556-67.2004.811.0017

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Armindo Souza Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Francisco José de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Joelma Rodrigues Alvares - 

OAB:19325 -MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos, etc.
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 Autue-se em autos apartados os embargos à execução de fls. 106/110.

Após, intime-se o exequente para, no prazo de quinze (15) dias, impugnar 

o petitório de fls. 106/110.

Cumpra-se expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 142732 Nr: 561-63.2018.811.0017

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CGdS, CRGC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DdSC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Mato 

Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcos Antonio Miranda 

Souza - OAB:10296

 Vistos, etc.

Considerando-se a manifestação do exequente às fls. 23, bem como 

parecer do Parquet de fl. 25, intime-se a parte executada para que, no 

prazo de 03 (três) dias, efetue o pagamento da importância 

correspondente aos meses de abril em diante ou comprove o 

adimplemento dos mesmos ou ainda justifique a impossibilidade de 

fazê-los, sob pena de ser-lhe decretada a sua prisão civil.

Decorrido o prazo acima assinalado, abram-se vista dos autos a parte 

exequente e, sequencial ao Ministério Público, em seguida, voltem-me os 

autos conclusos para deliberação.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 44561 Nr: 1205-11.2015.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Manoel Duarte

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jaqueson dos Santos Castro - 

OAB:17106-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o 

requerido a conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural 

por idade ao autor MANOEL DUARTE, em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade ao autor, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do requerimento do 

benefício em sede administrativa. Tendo em vista a verossimilhança dada 

pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente no 

nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que implante o benefício 

ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente do trânsito em 

julgado, juntando nos autos comprovante do cumprimento de referido 

comando.Quanto às prestações vencidas desde então, serão devidos: 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997 (obedecendo a lei antes e 

depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a autarquia requerida 

do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. I da Lei 

Estadual nº 7.603/01. Por fim, CONDENO o Requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% sobre o valor da 

condenação (valores devidos até a data desta sentença), nos termos da 

Súmula 111 do STJ. Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da 

causa, ou o direito controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários 

mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de 

jurisdição, reexame necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do 

Código de Processo Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em 

julgado, em nada sendo requerido, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas 

e anotações de praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 19867 Nr: 755-44.2010.811.0017

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Marques Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Unibanco - União de Bancos Brasileiros S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Sueki Miyamoto - OAB:, 

Paulo Roberto Teixeira Santos - OAB:26931-SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo José de Aquino - 

OAB:9.255

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) AFONSO SUEKI 

MIYAMOTO, para devolução dos autos nº 755-44.2010.811.0017, 

Protocolo 19867, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 134919 Nr: 1420-50.2016.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Zita Martins Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldenora Wanderley Rodrigues 

- OAB:5.865-GO, Kênia Wanderley Branco - OAB:19109/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para condenar o Requerido a 

conceder o benefício previdenciário de aposentadoria rural por idade a 

autora MARIA ZITA MARTINS ARAUJO, em consequência, julgo extinto o 

processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Para isso: CONDENO o Requerido Instituto 

Nacional do Seguro Social a conceder o benefício de aposentadoria rural 

por idade a autora, no valor de 01 (um) salário mínimo vigente, inclusive 

13º (décimo terceiro) salário, a contar da data do requerimento 

administrativo do benefício (28/08/2012). Tendo em vista a 

verossimilhança dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da 

demora consistente no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO 

TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de DETERMINAR ao INSS que 

implante o benefício ora concedido, IMEDIATAMENTE, independentemente 

do trânsito em julgado, juntando nos autoscomprovante do cumprimento de 

referido comando.Quanto às prestações vencidas desde então, serão 

devidos: correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, 

aplicando-se os índices legais de correção e juros de mora de 0,5% (meio 

por cento) ao mês, conforme art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997(obedecendo a 

lei antes e depois de 10.09.1997 para fins de cálculo).ISENTA a autarquia 

requerida do pagamento das custas judiciais, de acordo com o art. 3º, inc. 

I da Lei Estadual nº 7.603/01. CONDENO, por fim, o Requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 10% 

sobre o valor da condenação (valores devidos até a data desta 

sentença), nos termos da Súmula 111 do STJ e artigo 85, §2.º, do CPC. 

Não havendo recurso voluntário, posto que o valor da causa, ou o direito 

controvertido, não excede a 1.000 (mil) salários mínimos, afastando, 

assim, a sujeição da sentença ao duplo grau de jurisdição, reexame 

necessário, de acordo com o art. 496, § 3º, I do Código de Processo 

Civil.Publique-se. Registre-se. Intime-se.Transitado em julgado, em nada 

sendo requerido,ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de 

praxe.Cumpra-se. Expeça-se o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 21134 Nr: 2038-05.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Pereira Luz

 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:

 Vistos, etc.

 Constata-se que a parte autora cumpriu a determinação acostando aos 

autos o prévio requerimento administrativo do benefício e respectivo 

indeferimento (fls. 104/107 e 123/124).

 Tendo em vista que a autarquia requerida apresentou contestação de 

mérito (fls. 112/118).

 Intime-se a parte autora para oferecer impugnação à contestação no 

prazo legal.
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 Após, tornem conclusos.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 31256 Nr: 2497-07.2010.811.0017

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dalmiro Nunes Costa

 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, e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO EXTINTO 

o presente feito, sem resolução do mérito, com fundamento no inciso VI, 

do artigo 485 do Código de Processo Civil. Condeno o autor ao pagamento 

das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre 

o valor da causa, atento a condição suspensiva de exigibilidade, eis que 

beneficiário da Justiça Gratuita, nos termos do artigo 98, §3.º, do Código 

de Processo Civil. P.R.I. Cumpra-se. Transitada em julgado, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Janaína Cristina de Almeida

 Cod. Proc.: 15410 Nr: 1541-93.2007.811.0017

 AÇÃO: Procedimento de Cumprimento de Sentença->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Diomar Antonia Geraldelli Souza

 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.

 Infere-se dos autos que a causídica da parte autora levantou os 

respectivos alvarás referentes aos valores atrasados e aos honorários 

de sucumbência (fls. 135/136).

 Em contínuo, informou que não havia sido comunicada da implantação do 

benefício e o INSS estaria retendo o pagamento referente aos meses 

18/03/2013 (DIP) até a presente data (fls. 137/138).

 O INSS justificou que houve a implantação do benefício e o 

encaminhamento dos valores à agência, mas como o autor não diligenciou 

à agência para sacar os valores, ultrapassados 60 dias o benefício foi 

suspenso, nos termos do Decreto n.º 3.048 de 06/05/1999 (fls. 140/141).

 Seguiu-se manifestação do autor, requerendo a intimação do INSS para 

reativação do benefício e a transferência para conta corrente e agência 

em São Félix do Araguaia/MT (fls. 142/143).

 À fl. 144 foi proferida decisão determinando a intimação do INSS para 

reativar o benefício previdenciário, bem como para fazer a transferência 

deste para a conta indicada pelo requerente (fl. 144).

 O INSS comunicou a adoção das providências para restabelecimento do 

benefício (fls. 148).

 Com isso, a parte autora foi intimada para manifestar-se, porém 

manteve-se silente (fls. 150/151).

 Diante da manifestação do INSS à fl. 148, intime-se novamente a parte 

autora para que informe, no prazo de 05 (cinco) dias, se houve o 

restabelecimento do benefício em questão pelo INSS, bem como a 

transferência deste para a conta indicada. Decorrido o prazo, o silêncio da 

parte autora será interpretado no sentido de que a determinação foi 

cumprida e a obrigação foi satisfeita, o que consequentemente ensejará a 

prolação de decisão extintiva da execução, nos termos do artigo 924 do 

CPC.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

 Às providências.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-26.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GONCALVES DE ARAUJO BORGES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BELINE NOGUEIRA BARROS OAB - GO36872 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

DERMIVAL NUNES SOARES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000002-26.2017.8.11.0017. EXEQUENTE: ANDREIA GONCALVES DE 

ARAUJO BORGES EXECUTADO: DERMIVAL NUNES SOARES Vistos. 

Compulsando os autos, denota-se que a presente execução foi instruída 

exclusivamente por fotocopia do título extrajudicial, e não com a juntada do 

original que se afigura como indispensável, em razão de sua cartularidade, 

sua segurança ao crédito, sendo documento essencial à propositura da 

demanda. Assim, por se tratar de autos virtuais, DETERMINO que o 

Requerente, no prazo de 15 (quinze) dias, proceda à autenticação em 

cartório do título de crédito que instrui a petição inicial, sob pena de 

indeferimento do pleito inicial. Intime-se. Às providências. São Félix do 

Araguaia – MT, 10 de Julho de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza 

Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000032-27.2018.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

GUIAMAR QUEIROZ DE ASSIS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VINICIUS F DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000032-27.2018.8.11.0017. REQUERENTE: GUIAMAR QUEIROZ DE ASSIS 

REQUERIDO: CNOVA COMERCIO ELETRONICO S.A., VINICIUS F DE 

OLIVEIRA Vistos, etc. Com fundamento no art. 145, §1º, do Código de 

Processo Civil, declaro-me suspeita para processar e julgar o processo 

em questão, pelo fato do Promovente Guiamar Queiroz de Assis ser 

Gestor Administrativo III nesta Comarca, devendo o feito ser remetido ao 

meu substituto legal (Porto Alegre do Norte) para que dê fiel andamento ao 

feito. Anote-se virtualmente na capa dos autos a suspeição afirmada. 

Cumpra-se. São Félix do Araguaia-MT, 03 de Agosto de 2018. Janaína 

Cristina de Almeida Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010073-70.2014.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES DA SILVA LOPES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VIACAO XAVANTE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO)

ANTONIO ALVES DE SOUZA FILHO OAB - MT0006293S (ADVOGADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

8010073-70.2014.8.11.0017. REQUERENTE: EURIPEDES DA SILVA LOPES 

REQUERIDO: VIACAO XAVANTE LTDA Vistos, etc. Compulsando os 

autos, denota-se que o recorrido foi intimado na data de 30/01/2018, 

porém a manifestação da Defensoria Pública em seu favor foi juntada 

somente em 28 de Fevereiro de 2018, após o prazo legal de 10 (dez) dias, 

nos termos do artigo 42, §2 da Lei 9.099/95. Assim sendo, cumpra-se o já 

determinado, remetendo-se os autos à turma recursal com as nossas 

homenagens de estilo. Cumpra-se. São Félix do Araguaia/MT, 10 de Julho 

de 2018. Janaína Cristina de Almeida Juíza Substituta

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000005-78.2017.8.11.0017

Parte(s) Polo Ativo:

CIMAG COMERCIO DE IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - 

EPP (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERALDO LUIS SOARES DA COSTA OAB - SP0103415A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SIQUEIRA COIMBRA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JANAINA CRISTINA DE ALMEIDA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SÃO FÉLIX DO ARAGUAIA DECISÃO Processo: 

1000005-78.2017.8.11.0017. EXEQUENTE: CIMAG COMERCIO DE 

IMPLEMENTOS E MAQUINAS AGRICOLAS LTDA - EPP EXECUTADO: 

PAULO SIQUEIRA COIMBRA & CIA LTDA - ME Vistos. Compulsando os 

autos, denota-se que o presente feito foi protocolizado no mês de Junho 

de 2017, não tendo nenhum impulso por parte do Magistrado anterior. 

Deste modo, recebo a inicial, eis que presentes os seus requisitos 

autorizadores. Considerando o enorme lapso temporal, e, considerando 

ainda, a proximidade de prescrição do título executivo extrajudicial que 

embasa o presente pedido (24 de Agosto de 2018), intime-se 

imediatamente a parte autora para que se manifeste nos autos, no prazo 

de cinco dias, trazendo a atualização dos valores a serem executados. 

Sobrevindo a atualização do cálculo aos autos, voltem-me imediatamente 

conclusos para deliberação. Às providências. São Félix do Araguaia/MT, 

06 de Agosto de 2018. JANAÍNA CRISTINA DE ALMEIDA Juíza Substituta

Comarca de Porto Esperidião

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 54772 Nr: 1147-90.2014.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Claudiana Ferreira de Lima, Alessandro 

Ferreira de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 54772

Vistos etc.

Torno sem efeito o despacho de fl. 274, vez que não expedida a 

precatória para interrogatório da ré determinada à fl. 270, pelo que 

expeça-se.

A considerar a certidão de fl. 277, designo nova audiência de instrução 

para a oitiva dos Policiais Militares José Maria de Campos e Marcos Aurélio 

Espinosa para o dia 09/10/2018, às 17h00min.

Intime-se.

Cumpra-se.

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.: 53266 Nr: 1323-06.2013.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilson dos Reis de Jesus

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 53266

 Vistos etc.

Primeiramente, considerando que o recuperando possui outro executivo 

de pena em trâmite nesta Comarca, sob CI 61823, determino que as guias 

de recolhimento sejam unificadas.

Encartem-se aos autos as certidões de comparecimento do recuperando 

pendentes de juntada.

Com a unificação, dê-se vista ao Ministério Público para retificação ou 

ratificação de seu parecer, no prazo de cinco dias, visto que, 

possivelmente, os períodos de interrupção a ser inseridos no cálculo de 

pena serão alterados.

Cumpra-se, com urgência.

Porto Esperidião/MT, 31 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.: 56529 Nr: 971-77.2015.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Ricardo Nascimento Duranti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Thucydides Francisco 

Conceição Alvares - OAB:4552/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 63321 Vistos, etc.Trata-se de execução penal em 

que o(a) recuperando(a) JOSÉ RICARDO DURANTI dará continuidade ao 

seu cumprimento de pena no regime semi-aberto, pelo que deverá cumprir 

as seguintes condições, visto que inexiste estabelecimento penal 

adequado nesta Comarca:(...).Após a intimação do(a) recuperando(a) das 

condições acima estabelecidas, encaminhem-se os autos ao setor 

competente para o cálculo da pena restante.Com o cálculo de pena, 

intimem-se as partes para manifestação, em 05 (cinco) dias, iniciando pela 

defesa, vindo-me conclusos na sequência.Quanto à pena de multa, ao 

cálculo desta.Após o cálculo, intime-se o(a) recuperando(a) para 

pagamento em 10 (dez) dias, preferencialmente quando este(a) vir em 

Secretaria assinar lista de comparecimento. Transcorrido aludido prazo 

sem pagamento da multa ou requerimento de parcelamento, nos termos do 

art. 51, do CP, a multa será considerada dívida de valor, aplicando-se as 

normas da legislação relativa à dívida ativa da Fazenda Pública. Para tanto, 

expeça-se e encaminhem a certidão da divida ativa à Procuradoria Geral 

do Estado. Em sendo apontado o inadimplemento das condições supra 

mencionadas, certifique-se, vindo-me os autos conclusos.Intimem-se 

recuperando(a), servindo a presente de mandado, defesa e Ministério 

Público.Acaso o recuperando não seja localizado, dê-se vista ao Ministério 

Público.Frise-se ao(à) recuperando(a) que, em caso de dúvida, poderá 

informar-se com seu advogado ou, não tendo condições de contratar um, 

poderá encaminhar-se até a central de administração deste fórum a fim de 

declarar  h ipossuf ic iência,  o que será cer t i f icado nos 

autos.Cumpra-se.Porto Esperidião/MT, 1º de agosto de 2018.Jean Garcia 

de Freitas BezerraJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Jean Garcia de Freitas Bezerra

 Cod. Proc.: 51390 Nr: 898-13.2012.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Hugo Lopes Merizio, Vanildo Catarino Cebalho, 

Vandenildo Catarino Cebalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192, Anderson Rogério Grahl - OAB:MT/10.565, Iuri Seror 

Cuiabano - OAB:10.838, José de Barros Neto - OAB:OAB/MT 8.841-B, 

Manoel Alexandre Maiorquim - OAB:8278, Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238, Paulo Rogério dos Santos Bachega - OAB:13184

 PROCESSO/CÓD. Nº 51390

 Vistos etc.

Foram ouvidas as testemunhas Vanderlei Burachi (fl. 153), João José (fl. 

165), Ismael Cebalho (fl. 207, Willer Mira (fl. 142), Elízio Merízio (fl. 166), 

Odir da Silva (fl. 167).

Consultando o andamento da precatória destinada à oitiva da testemunha 

Amauri Nazaro (CI 78705), consta que foi devidamente cumprida, pelo 

oficie-se ao Juízo de São José de Quatro Marcos que remeta referida 

precatória a esta Comarca.

No que tange à testemunha Edson Cavalcante, segundo certidão de fl. 

117, consta que a mesma está residindo nos Estados Unidos da América, 

pelo intime-se o Ministério Público e advogados de defesa dos réus 

Vanildo e Vandenildo para manifestação, em 05 (cinco) dias.

Nada sendo requerido quanto à testemunha, homologo sua desistência. 

Caso seja fornecido novo endereço, voltem-me os autos conclusos.

Tem-se que o réu Vandenildo já restou interrogado (fl. 252).

Quanto ao réu Vanildo Catarino, o mesmo não foi localizado para intimação 

(fls. 204v), alterando seu endereço sem comunicar ao Juízo, pelo que 
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decreto sua revelia e o feito seguirá sem a sua presença.

Tocante ao réu Hugo Lopes Merizio, consta certidão à fl. 259 que não 

restou intimado porque estaria temporariamente ausente, retornando em 

breve, pelo que determino que se expeça nova carta precatória para o 

interrogatório do referido acusado, consignando 30 (trinta) dias para 

cumprimento.

Com o retorno desta missiva, ou caso fornecido o endereço da 

testemunha Edson Cavalcante, voltem-me os autos concluso.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 1º 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.: 53833 Nr: 377-97.2014.811.0098

 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): EDILSON TEIXEIRA RAMOS, Luciana Remedio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 53833

Vistos etc.

Considerando o trânsito em julgado da sentença condenatória, 

cumpram-se suas disposições finais, com as alterações realizadas pelo e. 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso.

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.: 56168 Nr: 696-31.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fabio Reis de Souza, Rieder Campos Leal

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 PROCESSO/CÓD. Nº 56168

 Vistos etc.

Tem-se que se encontra acostado à fl. 184 dos autos o CD com a oitiva da 

testemunha Lourival Batista de Souza, apenas em áudio, perfeitamente 

audível.

Expeça-se a carta precatória já encarta aos autos para fins de 

interrogatório do réu Reider Campos Leal, consignando 30 (trinta) dias 

para cumprimento.

Com o retorno da missiva, acaso devidamente cumprida, declaro 

encerrada a instrução abrindo-se vistas às partes para memoriais finais, 

iniciando pelo Ministério Público.

Se não localizado o réu, fica decretada a sua revelia, e da mesma forma 

encerrada a instrução processual, devendo-se abrir vistas às partes para 

memoriais finais, iniciando pelo Ministério Público.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/MT, 1º 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.: 59794 Nr: 5366-83.2016.811.0064

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eliomar de Souza Soares

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 59794

Vistos etc.

Intime-se o causídico de fl. 546 para se manifestar, em 05 (cinco) dias, 

sobre o cálculo de pena de fl. 547 e a impugnação ministerial de fls. 

556-564.

Cumpra-se.

Porto Esperidião/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.: 55205 Nr: 96-10.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fábio De Sá Prereira - 

OAB:5286, Gilson Carlos Ferreira - OAB:14391/MT

 PROCESSO/CÓD. Nº 55205

 Vistos etc.

Inicialmente, considerando que o réu, devidamente citado (fl. 60), não foi 

localizado para ser intimado para a realização da audiência, conforme 

certificado à fl.100, decreto-lhe a revelia nos termos do art. 367 do CPP.

Ademais, analisando com percuciência os autos, tenho que não foram 

arroladas testemunhas pela defesa.

Quanto às testemunhas de acusação, reitere-se a devolução da missiva 

expedida à fl. 88 para a oitiva das testemunhas Alexandre Alef Bezerra 

Sobreira e Luiz Miuguelo Correa de Lima, tendo em vista que já 

transcorrera o prazo de 30 (trinta) dias para o cumprimento.

Após o retorno das missivas, dou por encerrada a instrução processual, 

de modo que determino vistas dos autos às partes para alegações finais 

escritas no prazo de 05 (cinco) dias, a começar pelo Ministério Público.

Após conclusos para prolação de sentença.

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.: 57369 Nr: 1490-52.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Francisco da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 57369

Vistos, etc.

Considerando o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que desproveu o recurso interposto pelo réu, cumpra-se a 

sentença prolatada às fls. 114/117.

Cumpridas as deliberações e expedida a guia de execução definitiva, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

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.: 53364 Nr: 1422-73.2013.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edeval Tomicha Cebalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 53364

 SENTENÇA

Vistos, etc.

Trata-se de Ação Penal promovida contra Edeval Tomicha Cebalho, 

devidamente qualificado nos autos.

 O Ministério Público propôs a suspensão condicional do processo, nos 

termos do artigo 89 da Lei nº 9.099/95, o que foi aceito pelo acusado. O 
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acordo foi homologado.

Transcorrido o prazo de 02 (dois) anos da benesse, e tendo o acusado 

adimplido todas as condições a ele impostas, vieram-me conclusos.

É o relatório. Decido.

Constam nos autos os documentos que comprovam o adimplemento das 

condições impostas na proposta.

Sendo assim, verifica-se que houve o integral cumprimento das condições 

entabuladas em audiência.

Ante o exposto, com fulcro no artigo 89, §5º, da Lei nº 9.099/95, 

DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do acusado EDEVAL TOMICHA 

CEBALHO e julgo extinto o processo.

Por fim, no que tange a fiança recolhida às fls. 24, expeça-se Alvará de 

Levantamento dos valores depositados, a serem restituídos ao réu, na 

forma do art. 347 do CPP e art. 978, §2º c/c art. 1.471, § 1º da CNGC.

Tendo em vista a nomeação de fl. 53, e a prestação de serviços 

advocatícios do Dr. Otávio Simplício Kuhnl, arbitro-lhe honorários no 

importe de 05 (cinco) URH’s, conforme tabela da OAB, devendo 

expedir-se a competente certidão.

Após, arquivem-se os autos mediante as comunicações e anotações 

necessárias.

P.R.I. Cumpra-se.

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.: 55409 Nr: 231-22.2015.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ilton Souza Valadão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adrielle dos Santos Bachega 

- OAB:15192

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 55409

Vistos etc.

Cumpram-se as disposições finais de sentença.

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.: 57654 Nr: 253-46.2016.811.0098

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria da Penha Dourado do Nascimento, 

Lucimara do Nascimento Leite

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Otavio Simplício Khun - 

OAB:14238

 PROCESSO/CÓD. Nº 57654

Vistos, etc.

Considerando o retorno dos autos do e. Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso, que desproveu o recurso interposto pelo réu, cumpra-se a 

sentença prolatada às fls. 333/340.

Cumpridas as deliberações e expedida a guia de execução definitiva, 

arquivem-se os autos, com as baixas e anotações de estilo.

Cumpra-se.

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.: 60030 Nr: 362-26.2017.811.0098

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Duvirgem de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José de Barros Neto - 

OAB:OAB/MT 8.841-B

 PROCESSO/CÓDIGO Nº 60030

Vistos etc.

Intime-se a recuperanda para iniciar o cumprimento de sua restritiva de 

direito em 05 (cinco) dias, sob pena de regressão de regime e prisão.

Oficie-se ao CRAS, após a intimação da recuperanda, para que informe se 

esta vem cumprindo seu serviço comunitário.

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.: 50615 Nr: 3007-38.2010.811.0011

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Terezinha de Carvalho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fransérgio de Souza Barbeiro - 

OAB: 10.362-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 3007-38.2010.811.0011

Código: 50615

Vistos.

Consigno que no dia 17/08/2018, esta magistrada estará participando da 

Audiência Pública da Cidadania e Reunião com Juízes Eleitorais, conforme 

convocação do Exmo. Desemb. Márcio Vidal, presidente do e. Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso, ofício circular nº 14/2018-GAB/PRES.

Assim, REDESIGNO para 05 de SETEMBRO de 2018, às 14h00min, a 

audiência outrora aprazada para 17/08/2018, nestes autos.

Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 03 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 62060 Nr: 1524-56.2017.811.0098

 AÇÃO: Retificação de Registro de Imóvel->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: RdSM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Erykson Thyago Pereira da 

Silva - OAB:MT0022102O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos: 1524-56.2017.811.0098

Código: 62060

Vistos.

Consigno que no dia 17/08/2018, esta magistrada estará participando da 

Audiência Pública da Cidadania e Reunião com Juízes Eleitorais, conforme 

convocação do Exmo. Desemb. Márcio Vidal, presidente do e. Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso, ofício circular nº 14/2018-GAB/PRES.

Assim, REDESIGNO para 05 de SETEMBRO de 2018, às 15h00min, a 

audiência outrora aprazada para 17/08/2018, nestes autos.

Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 03 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 64025 Nr: 1117-16.2018.811.0098

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ACV

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WFdO
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Kleber de Souza Silva - 

OAB:8002, MARCIO ROBERTO CRUZ - OAB:MT 24328

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 . Alega que decorrido o prazo, o Requerido não teria efetuado o 

pagamento até a presente data, bem como relata ter sido informado que o 

comprador ora requerido já teria vendido parte dos animais a 

terceiros.Destarte, pugna pela tutela de urgência visando à busca e 

apreensão dos animais, todos com a marca “AV”, bem como ofícios ao 

INDEA, para tanto oferece garantia do juízo mediante caução do bem 

(veículo) devidamente descrito na inicial.Decido.Não obstante a celebração 

de contrato verbal ser prática comum nas lidas da pecuária, in casu, para 

corroborar as alegações, o autor jungiu aos autos a respectiva nota fiscal 

de venda dos referidos animais, bem como afirma que não é a primeira 

vez que negocia com o Requerido, nestes termos, obtendo êxito nas 

anteriores.Entretanto, em análise aos fatos alegados na petição inicial, 

juntamente com os documentos que a instruem, verifica-se que eles são 

insuficientes para conferir a este juízo a segurança necessária para 

deferir, de plano, a medida liminar nos termos ora requerida. Portanto, 

necessário se faz uma cognição mínima no intuito de melhor esclarecer e 

demonstrar as alegações e pretensões apresentadas pela parte autora, 

conforme os requisitos do art. 300 do CPC, máxime a questão da 

inadimplência e risco ao resultado útil do processo, baseiam-se, por ora, 

apenas nas alegações da parte autora, carecendo melhor 

elucidação.Logo, com fulcro nas disposições do art. 300, §2º do CPC, 

mister que a parte autora justifique o alegado. Para tanto, designo 

audiência de justificação para o dia 24 DE AGOSTO DE 2018, às 

15h30min, para oitiva do autor e as testemunhas por ele arroladas às fl. 

07.Consigno que é responsabilidade da parte autora providenciar a 

notificação/intimação das referidas testemunhas, nos termos legais.Devido 

a natureza da demanda, entende-se que a citação e a devida audiência 

conciliatória, dar-se-á em momento posterior à apreciação da tutela em 

comento.Expeça-se o necessário.Intime-se o autor.Cumpra-se, com 

urgência.Porto Esperidião/MT, 03 de agosto de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30957 Nr: 459-36.2011.811.0098

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cleberson de Souza Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Anderson Rogério Grahl - 

OAB:MT/10.565

 Autos: 459-36.2011.811.0098

Código: 30957

Vistos.

Consigno que no dia 17/08/2018, esta magistrada estará participando da 

Audiência Pública da Cidadania e Reunião com Juízes Eleitorais, conforme 

convocação do Exmo. Desemb. Márcio Vidal, presidente do e. Tribunal 

Regional Eleitoral de Mato Grosso, ofício circular nº 14/2018-GAB/PRES.

Assim, REDESIGNO para 05 de SETEMBRO de 2018, às 14h30min, a 

audiência outrora aprazada para 17/08/2018, nestes autos.

Intimem-se as partes, seus patronos, o Ministério Público e as 

testemunhas eventualmente arroladas.

Cumpra-se, expedindo os demais expedientes necessários para 

realização do ato.

Porto Esperidião MT, 03 de agosto de 2018.

 Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Edital de Citação

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 30383 Nr: 1436-62.2010.811.0098

 AÇÃO: Usucapião->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Reginaldo Baião

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Faustino Dias, Cleuza Azambuja 

Faustino, Damaris Ribeiro Matos Ribas, João Neto Rosane

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de Porto 

Esperidião-MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

COMARCA DE PORTO ESPERIDIÃO - MT

JUIZO DA VARA ÚNICA

EDITAL DE CITAÇÃO

USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO TERRAS PARTICULARES RÉUS INCERTOS 

E CONFINANTES

PRAZO: 20 DIAS

AUTOS N.º 1436-62.2010.811.0098 ID 30383

ESPÉCIE: USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO

PARTE AUTORA: Reginaldo Baião

PARTE RÉ: Darci Faustino Dias e Cleuza Azambuja Faustino e Damaris 

Ribeiro Matos Ribas e João Neto Rosane

CITANDOS: RÉUS AUSENTES, INCERTOS, DESCONHECIDOS E EVENTUAIS 

INTERESSADOS.

DATA DA DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 12/11/2015

VALOR DA CAUSA: R$ 1.000,00

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: Trata-se de Imóvel USUCAPIÃO EXTRAORDINÁRIO 

TERRAS PARTICULARES com área de terras com 16,0323 hectares, que 

tem como marcos M-1, M-2, M-3 e M-4, situado no município de Porto 

Esperidião/MT, movido em face de Darci Faustino Dias e Cleuza Azambuja 

Faustino , conforme alega o autor que detém a posse do imóvel de 

dimensões acima citado.

DESCRIÇÃO DO IMÓVEL USUCAPIENDO: terras com 16,0323 hectares, 

que tem como marcos M-1, M-2, M-3 e M-4

DESPACHO: Proceda-se a citação dos indivíduos em cujos nomes está 

registrado o bem imóvel usucapiendo, dos confinantes e, via edital, dos 

réus incertos e eventuais interessados, no prazo de 20 (vinte dias). 

Notifiquem-se os representantes da União, da Fazenda Publica do Estado 

de Mato Grosso e da Fazenda Pública Municipal, para que, dentro do 

prazo de 20 (vinte) dias, declinem se desfrutam de interesse na causa. 

Instrua-se o referido expediente com cópia da inicial e dos documentos 

que a acompanham. Após, uma vez cumpridas as diligências 

supramencionadas, abra-se vista dos autos ao Ministério Público, cuja 

intervenção é imprescindível em processos dessa natureza, consoante 

apregoa o art. 944 do CPC. A propósito, concedo ao requerente o 

beneplácito da assistência judiciária gratuita. Cumpra-se 

integralmente.Cristiano dos Santos Fialho, juiz de direito. Eu, Antonio 

Marcos de Oliveira Correia, analista judiciário, digitei.

 Porto Esperidião - MT, 23 de julho de 2018.

Fatima Adrielly Silva Freitas

Escrivã(o) Judicial

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-49.2014.8.11.0098

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE HENRIQUE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0015192A (ADVOGADO)

PAULO ROGERIO DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT0013184A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT0006197A (ADVOGADO)

DANIEL FRANCA SILVA OAB - MT0017826S (ADVOGADO)
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FAYROUZ MAHALA ARFOX OAB - MT0013033A-O (ADVOGADO)

USSIEL TAVARES DA SILVA FILHO OAB - MT0003150S-A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PORTO ESPERIDIÃO DECISÃO Processo: 

8010097-49.2014.8.11.0098. REQUERENTE: SIMONE HENRIQUE DE SOUZA 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A Vistos. Intime-se o devedor para 

pagar o débito conforme ID 13920971, no prazo de 15 dias, acrescido das 

custas processuais, se houver, consignando que em não ocorrendo o 

pagamento voluntário no prazo aludido, incidirá multa de 10% (dez por 

cento) sobre o valor do débito, bem como honorários advocatícios 

arbitrados no mesmo patamar. Não efetuado o pagamento voluntário 

tempestivamente, certifique-se e expeça-se, o mandado de penhora e 

avaliação, independente de nova conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Porto Esperidião-MT, 25 de julho de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

Bianchini Juíza de Direito

Comarca de Querência

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58555 Nr: 2051-28.2018.811.0080

 AÇÃO: Despejo->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Adelmar Pinheiro Silva, MARIA RITA MIRANDA LIMA 

SILVA, ARS-AGROPASTORIL Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Calupa Ltda, Cirineu de Aguiar, 

PAULO SÉRGIO AGUIAR, ALUÍSIO DE AGUIAR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA - 

OAB:34487

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ,impulsiono o presente feito para 

intimar a parte autora, via DJE, na pessoa de seu Advogado, para que 

impugne a contestação apresentada.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16985 Nr: 171-79.2010.811.0080

 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): Julieta Pinto de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Isabela de Deus Moura - 

OAB:166217

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 Vistos.

HOMOLOGO os cálculos apresentados pela exequente em razão da 

concordância expressa do INSS (REF. 16).

 Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS (REF. 16). 

Após, ciência ao INSS dos espelhos.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47355 Nr: 1271-25.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ELIZANGELA RIBEIRO DE ABREU

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 13h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS OCORRERÁ 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO, COMPETINDO ÀS PRÓPRIAS 

PARTES (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada (via DJE em relação à parte autora e mediante Remessa 

em relação ao INSS).

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52531 Nr: 3880-78.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANTONIA DE FÁTIMA RAMOS GOMES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Designo audiência de conciliação, instrução e julgamento para o dia 30 de 

outubro de 2018, às 13:15h (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Defiro a produção de prova oral, consistente em depoimentos pessoais e 

inquirição de testemunhas (a necessidade dos depoimentos pessoais será 

verificada por ocasião da audiência).

As testemunhas deverão ser ao máximo de três para cada parte. Somente 

será admitida a inquirição de testemunhas em quantidade superior na 

hipótese de justificada imprescindibilidade e se necessária para a prova 

de fatos distintos.

 Fixo o prazo de 15 (quinze) dias para que as partes apresentem rol de 

testemunhas.

O COMPARECIMENTO DAS TESTEMUNHAS OCORRERÁ 

INDEPENDENTEMENTE DE INTIMAÇÃO, COMPETINDO ÀS PRÓPRIAS 

PARTES (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).

Eventuais preliminares serão analisadas em sede de audiência.

O ônus da prova segue a regra prevista no art. 373, caput, do NCPC.

Intimem-se as partes para que compareçam à solenidade 

supramencionada (via DJE em relação à parte autora e mediante Remessa 

em relação ao INSS).

 Aguarde-se em cartório o dia da audiência.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42088 Nr: 1580-80.2016.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LMDC, PDASDN, HLNB, MMNB, PHCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AGML, JP, FED, VLCP
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ISRAEL ASSER EUGENIO - 

OAB:16562, Jomas Fulgencio de Lima Junior - OAB:11785, 

Ronimárcio Naves - OAB:6.228

 Vistos.

Considerando-se que as partes se compuseram em relação ao débito 

arbitrado de pensão mensal, manifestem-se no prazo de 5 dias sobre a 

possibilidade de acordo integral dos pedidos, de modo a extinguir o feito 

pela via da composição.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12241 Nr: 761-95.2006.811.0080

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Julieta Pinto de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arnaldo Thadeu Segura 

Pereira - OAB:9.401-A-MT, FABIANA BRAGA SILVEIRA SEGURA 

PEREIRA - OAB:10965/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Fls. 466/488: Intime-se o INSS (com o envio dos autos) para manifestação.

Oportunamente, conclusos para deliberação.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 48812 Nr: 1986-67.2017.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLAUBER ANTUNES, ADRIANA MACEDO REOLON 

ANTUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOÃO LUIZ SERESUELA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA 

- OAB:18252/A

 Vistos.

Manifeste-se a parte ré, em 5 dias, sobre o descumprimento do acordo 

alegado.

Aguarde-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40772 Nr: 828-11.2016.811.0080

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Gustavo Jose Huther, VANESSA MARIANI HUTHER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDMAR LUCIO BATISTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - 

OAB:17950/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Parte autora: esclarecer a petição de REF 100, visto que de acordo com 

REF. 95 não foi bloqueada a quantia integral do débito.

Prazo de 5 dias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60896 Nr: 2999-67.2018.811.0080

 AÇÃO: Alvará Judicial - Lei 6858/80->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Karina takaki, KELLY CRISTINA TAKAKI GRANDO, 

ÂNGELO PATRICK TAKAKI, Patrícia Takaki, Kelcir Takaki

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SERGIO HENRIQUE 

STANISZEWSKI - OAB:12972/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Trata-se de pedido de alvará judicial proposto por KELLY CRISTINA 

TAKAKI GRANDO, KARINA TAKAKI, PATRÍCIA TAKAKI, ÂNGELO PATRICK 

TAKAKI e KELCIR TAKAKI, herdeiros devidamente qualificados nos autos, 

requerendo autorização judicial para levantamento de valores depositados 

em conta bancária dos de cujus MOACIR TAKAKI e KIMIE SHIMAZU 

TAKAKI, todos qualificados nos autos.

Vieram conclusos os autos.

FUNDAMENTO E DECIDO.

Trata-se de procedimento afeto à jurisdição voluntária, uma vez que 

configura hipótese em que o Estado gerencia interesses particulares.

 Portanto, compete ao juízo apenas investigar se a parte requerente é 

legítima para levantar os valores pleiteados, mediante a apresentação dos 

documentos que se fizerem necessários no caso concreto.

Na espécie, pelo que consta dos autos, os possíveis herdeiros dos “de 

cujus” estão todos habilitados nos autos, portanto, com base no princípio 

da boa fé processual, tenho que o pedido deve ser julgado procedente.

Ante o exposto, concedo Alvará Judicial para que o (a)(s) requerente(s) 

promova(m) o levantamento e receba(m) os valores pleiteados, nos 

termos dos artigos 1 e 2 da Lei 6.858/80, o que faço com fundamento no 

art. 487, I, do Novo Código de Processo Civil, com resolução de mérito.

 Expeça-se o necessário.

 Em razão da preclusão lógica, serve a presente decisão como certidão 

como trânsito em julgado.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 60880 Nr: 2992-75.2018.811.0080

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MILTON DONIZETE NUNES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: YDIARA GONÇALVES DAS 

NEVES - OAB:19.021

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 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 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 do Provimento 056/2007/CGJ, impusiono o presente feito 

suspendendo o curso em conformidade com o peticionamento de ref. 23, 

pelo prazo solicitado.

Juizado Especial Cível e Criminal
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000097-27.2018.8.11.0080

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ALINE FERREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Nos termos do Provimento 056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito para 

intimar a parte Autora, via DJE, da designação de audiência de conciliação 

para o dia 21/09/2018 às 14:45 (MT), no edifício do fórum desta Comarca.

Comarca de Ribeirão Cascalheira

Diretoria do Fórum

Edital

EDITAL Nº 004/2018.

O Excelentíssimo Doutor Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto, 

Meritíssimo Juiz de Direito em Substituição Legal e Diretor do Foro da 

Comarca de Ribeirão Cascalheira-MT, no uso de suas atribuições legais e,

CONSIDERANDO a realização do Processo Seletivo para Estágio Curricular 

Remunerado de estagiários de Nível Superior na Comarca de Ribeirão 

Cascalheira-MT, conforme preconiza o Edital 001/2018 de 04/06/2018.

RESOLVE:

TORNAR PÚBLICO o Gabarito Preliminar da prova de nível superior 

realizada no dia 05 de agosto de 2018, em conformidade com o Edital n. 

014/2012/GSCP, de 16.05.2012, e edital 001/2018 de 04/06/2018.

 NÍVEL SUPERIOR

01. B 11. A 21. C 31. D

02. D 12. B 22. A 32. C

03. C 13. B 23. D 33. B

04. A 14. B 24. C 34. B

05. C 15. D 25. B 35. B

06. B 16. A 26. D 36. B

07. B 17. C 27. C 37. D

08. D 18. D 28. C 38. B

09. A 19. A 29. C 39. A

10. A 20. A 30. D 40. D

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente edital, que foi afixado no 

átrio do Fórum.

Ribeirão Cascalheira-MT, 06 de agosto de 2018.

Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Britto

Juiz de Direito em Substituição Legal e Diretor do Foro

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 45413 Nr: 215-57.2017.811.0079

 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: ANTONIO PINTO DE MELLO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Laís Daiane Magalhães Peres - 

OAB:MT 15.835, RICARDO DE SOUZA MOURA - OAB:17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

 Intime-se o INSS, com envio dos autos, para, querendo, apresentar 

impugnação ao cumprimento de sentença.

 Com a vinda, intime-se a parte exequente para manifestação.

 Por fim, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49894 Nr: 2533-13.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AEdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RICARDO DE SOUZA MOURA - 

OAB:MT 17.880-A

 Vistos.

 Tendo em vista a comunicação do sistema penitenciário em que informa a 

impossibilidade de escolta e condução do réu à presente solenidade 

(ausência de viatura disponível e efetivo para acompanhamento), 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 20 de agosto de 2018, às 

15h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 SECRETARIA: consigno que o réu se encontra PRESO e o presente feito 

requer prioridade de tramitação. Desta forma, promova todos os atos 

processuais necessários à realização da solenidade supramencionada.

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Expeça-se ofício ao sistema penitenciário com antecedência a fim de 

conduzir o acusado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51517 Nr: 3244-18.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JOVERCINO ANTUNES DE MORAIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Pública de 

Ribeirão Cascalheira - OAB:

 Vistos.

 Tendo em vista a comunicação do sistema penitenciário em que informa a 

impossibilidade de escolta e condução do réu à presente solenidade 

(ausência de viatura disponível e efetivo para acompanhamento), 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 20 de agosto de 2018, às 

14h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 SECRETARIA: consigno que o réu se encontra PRESO e o presente feito 

requer prioridade de tramitação. Desta forma, promova todos os atos 

processuais necessários à realização da solenidade supramencionada.

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Expeça-se ofício ao sistema penitenciário com antecedência a fim de 

conduzir o acusado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 44211 Nr: 1872-68.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Charlene da Silva Novais, Ivanilda Bilherme 

Batista, Wemerson de Moura Sanches, Paulo Cesar Santos Rodrigues

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriane Alves Theodoro de 

Moraes - OAB:11950/O, CLAUDINEI ROCHA PINHEIRO - OAB:17950/A, 

Fernando Melo - OAB:14.312-B, Gracielli de Oliveira Gallego - 

OAB:OAB/MT 10755, MARIA ROSEMAR BURATTI - OAB:16031, Mitsy 

C. Batista - OAB:16.560, Sebastião Carlos Toledo - OAB:13.217 

OAB/MT

 Vistos.

 Considerando-se a petição de REF. 251, abra-se vista ao Ministério 

Público para manifestação.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 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
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 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

 Impulsiono o feito para intimar os patronos das partes da designação de 

data para a realização de exame pericial de DNA (conforme decisão de 

fls. 108/109)para o dia 17/10/2018, às 07h00m, no laboratório central 

(avenida padre Joao Bosco, 1559, Centro, Ribeirão Cascalheira - MT).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 40932 Nr: 492-10.2016.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

 Apresentada a resposta escrita, pela defesa constituída, dativa ou 

Defensoria Pública, os autos seguem à conclusão do juiz para exame de 

eventual absolvição sumária, nos termos do artigo 397 do CP.

 Pois bem.

São hipóteses de absolvição sumária: a) existência manifesta de causa 

excludente da ilicitude do fato; b) existência manifesta de causa 

excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; c) 

circunstância de o fato narrado evidentemente não constituir crime; d) 

extinção da punibilidade do agente; e) provada a inexistência do fato 

(Art.415, I, do CP); f) provado não ser ele autor ou partícipe do fato 

(Art.415, II, do CP).

Compulsando os autos, verifico a inexistência das hipóteses elencadas 

pelo ordenamento jurídico, ressaltando que nesta fase processual incide o 

princípio in dubio pro societate, pois o in dubio pro reo incide apenas no 

momento oportuno: no juízo final de mérito.

Portanto, não sendo caso de absolvição sumária (art. 397 do CPP) e 

inexistindo questão pendente de apreciação, declaro o feito saneado e 

designo audiência de instrução, interrogatório e julgamento para o dia 31 

de janeiro de 2019, às 13h30 (horário oficial do Estado de Mato Grosso), 

devendo constar do mandado que o interrogatório será realizado após a 

oitiva das testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, sendo as 

alegações finais oferecidas na mesma solenidade.

 Intimem-se as partes e testemunhas arroladas.

 Expeça-se o necessário.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 50432 Nr: 2764-40.2017.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Romário Feitosa Ferreira, Eloi Neto Vieira Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:6883-A, Deusiano Ferreira dos Santos - OAB:OAB/MT 

6883-A

 Vistos.

 Tendo em vista a comunicação do sistema penitenciário em que informa a 

impossibilidade de escolta e condução do réu à presente solenidade 

(ausência de viatura disponível e efetivo para acompanhamento), 

DESIGNO audiência de instrução para o dia 20 de agosto de 2018, às 15h 

(horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 SECRETARIA: consigno que o réu se encontra PRESO e o presente feito 

requer prioridade de tramitação. Desta forma, promova todos os atos 

processuais necessários à realização da solenidade supramencionada.

 Intimem-se as partes, testemunhas e advogados.

 Expeça-se ofício ao sistema penitenciário com antecedência a fim de 

conduzir o acusado.

 Ciência ao Ministério Público.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 12647 Nr: 765-38.2006.811.0079

 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: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO OLAVO FARIAS LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos (META 2 CNJ).

Considerando-se o transcurso do prazo da suspensão processual (fls. 

161/162), não tendo a parte autora promovido a devida habilitação dos 

sucessores da parte falecida, tenho para mim que o prosseguimento do 

feito se afigura impossível.

Isso porque a citação do eventual sucessor do falecido é pressuposto 

processual indispensável para o regular trâmite do feito, ressaltando-se a 

inércia da parte autora, ocasionando estatística negativa para a Comarca 

de Ribeirão Cascalheira – MT, de modo que verifico nítida hipótese de 

abandono do feito.

Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Sem custas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

Arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33411 Nr: 216-47.2014.811.0079

 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: Josafá Cunha da Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, a fim de 

CONCEDER à parte autora o benefício do AUXÍLIO DOENÇA, nos termos do 

art. 33 e 61, da Lei 8.213/91, no valor de 91% (noventa e um por cento) 

sobre o salário de benefício, nunca inferior a um salário mínimo, que 

deverá ser pago mensalmente pelo instituto réu, desde a data da juntada 

do laudo pericial (fls. 115/116) (DIB), com incidência de correção 

monetária, desde seus respectivos vencimentos, além de juros de mora 

calculados nos termos da Lei 11.960/09, este, a partir da citação, e o 

ABONO ANUAL de que trata o artigo 40 da Lei 8.213/91, com termo final 

(DCB) a data da publicação desta sentença, na forma do artigo 1-F da Lei 

9.494/97, com a redação da Lei 11.960/09 (STJ – REsp. 1.726.516/PB, jul. 

27/03/2018).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.Isento de 

custas e despesas processuais, nos termos do artigo 8°, §1°, da Lei nº 

8.620/93.Os valores atrasados deverão ser corrigidos monetariamente e 

acrescidos de juros de mora, de acordo com os índices previstos no art. 

1º-F da Lei 9494/97, a partir de cada vencimento. Por não exceder a 

condenação o valor de 1.000 (um mil) salários mínimos, deixo de 

determinar a remessa à instância superior, nos termos do artigo 496, § 3.º, 

inciso I, do NCPC/2015. Oficie-se.P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 53884 Nr: 665-63.2018.811.0079

 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): Nestivaldo Araújo Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RUGUINEY BATISTA CUNHA - 

OAB:15890 MT

 Impulsio o feito para intimar o patrono do réu da decisão judicial de ref. 

161 que DESIGNOU audiência de instrução para o dia 20 de agosto de 

2018, às 14h15 (horário oficial do Estado de Mato Grosso).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 15262 Nr: 1583-53.2007.811.0079

 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: Zita Carolina Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Augusto Forcinitti 

Valera - OAB:10368/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Tendo em vista que a desistência se incompatibiliza com a pretensão 

recursal, serve a presente decisão como certidão de trânsito em julgado.

Por ser a autora beneficiária da gratuidade da justiça, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e 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 do beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há honorários advocatícios em razão da causalidade.

Em razão da preclusão lógica, serve a presente como certidão de trânsito 

em julgado.

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 47446 Nr: 1197-71.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DA AMAZONIA S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ANTONIO BIZARRO DA NAVE NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELISANGELA HASSE - 

OAB:8689/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

REF28: Cite-se por hora certa, certificando com as cautelas de praxe.

 Oportunamente, nova conclusão para análise do pedido de arresto.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30362 Nr: 265-59.2012.811.0079

 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: VICENTE BISPO BATISTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Considerando-se que a parte autora não providenciou a postulação 

administrativa do benefício, ante a decisão proferida pelo STF em sede de 

repercussão geral nos autos do RE 631240, verifico que está ausente 

pressuposto processual indispensável para o prosseguimento do feito.

 Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Entretanto, faculto à parte autora nova propositura da demanda, 

oportunamente, deferindo - desde já - o desentranhamento de documentos 

indispensáveis, mediante requerimento à Secretaria.

Não há custas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 51135 Nr: 3054-55.2017.811.0079

 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: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio da Silva Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARIA LUCÍLIA GOMES - 

OAB:OAB/MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

HOMOLOGO a desistência ao feito manifestada e, em consequência, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, VIII, do Novo Código de Processo Civil.

Custas já recolhidas.

Não há condenação em honorários advocatícios em vista da causalidade.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19450 Nr: 775-43.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEVERO PEREIRA DA CRUZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º e 10º, do Novo Código de Processo Civil, 

faculto às partes o prazo comum de 05 (cinco) dias para que apontem, de 

maneira clara, objetiva e sucinta, as questões de fato e de direito que 

entendam pertinentes ao julgamento da lide.

Quanto às questões de fato, deverão indicar a matéria que consideram 

incontroversa, bem como aquela que entendem já provada pela prova 

trazida, enumerando nos autos os documentos que servem de suporte a 

cada alegação.

Com relação ao restante, remanescendo controvertida, deverão 

especificar as provas que pretendem produzir, justificando, objetiva e 

fundamentadamente, sua relevância e pertinência.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado, indeferindo-se, 

ainda, os requerimentos de diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Quanto às questões de direito, para que não se alegue prejuízo, deverão, 

desde logo, manifestar-se sobre a matéria cognoscível de ofício pelo juízo, 

desde que interessem ao processo.

Com relação aos argumentos jurídicos trazidos pelas partes, deverão 

estar de acordo com toda a legislação vigente, que, presume-se, tenha 

sido estudada até o esgotamento pelos litigantes, e cujo desconhecimento 

não poderá ser posteriormente alegado.

Registre-se, ainda, que não serão consideradas relevantes as questões 

não adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada.

Int.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14134 Nr: 462-87.2007.811.0079

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 
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Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ercilia Gomes de Brito

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Defiro o pedido da parte autora de fl. 139 e determino a suspensão do 

feito para habilitação de eventuais herdeiros e juntada de documentos pelo 

prazo requerido de 60 (sessenta) dias, nos termos dos artigos 687 e 689, 

ambos do Código de Processo Civil.

 Transcorrido o prazo supra, certifique-se e tornem os autos conclusos 

para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 52406 Nr: 3657-31.2017.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Espólio de FRANCISCO SIMÕES DE MELO, ODIMILSON 

FRANCISCO SIMOES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BENEDITO SÉRGIO SIMÕES FILHO, FRANCISCO 

SIMÕES DE MELLO NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOAO SILVEIRA NETO - 

OAB:OAB/SP 92.161

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Miron Coelho Vilela - 

OAB:MS 3735

 Vistos.

Designo o dia 24 de outubro de 2018, às 13:15h.

Providenciar o necessário.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18993 Nr: 317-26.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOSE ANTONIO DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Considerando-se que o INSS foi devidamente intimado para que ofertasse 

impugnação aos cálculos apresentados pela parte autora, quedando-se 

inerte, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentado pela parte autora.

 Conheço e entendo a posição jurisprudencial segundo a qual seria devida 

verba honorária na hipótese de ausência de pronto pagamento voluntário 

por parte do INSS, visto que à RPV não se aplica a normativa 

constitucional relacionada à expedição de precatórios.

Entretanto, filio-me ao recente entendimento jurisprudencial do E.TRF1, 

segundo o qual, se há necessidade de requisição de pagamento, seja 

mediante precatório, seja mediante RPV, não se justifica a imposição de 

verba honorária, sem que para isso alguma atividade tenha de ser 

desenvolvida pelo advogado para colimar o pagamento.

 Assim, deve ser AFASTADA A INCLUSÃO DE VERBA HONORÁRIA EM 

EXECUÇÃO DE PEQUENO VALOR (expedição de RPV) SEM OPOSIÇÃO 

DA FAZENDA PÚBLICA AOS CÁLCULOS APRESENTADOS PELO CREDOR 

(AG 0009810-43.2014.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADOR FEDERAL 

JAMIL ROSA DE JESUS OLIVEIRA, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 

07/06/2016).

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19009 Nr: 332-92.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ana Nunes Feitosa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Considerando-se a implantação do benefício da parte autora, bem como o 

trâmite dos autos principais, verifica-se a satisfação da tutela pretendida 

pela parte autora nestes autos.

 Desta forma, ante a tramitação do feito principal, determino o 

arquivamento do presente com as baixas necessárias, conforme 

requerido pela parte autora.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35738 Nr: 2362-61.2014.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de Sentença contra a Fazenda 

Pública->Procedimento de Cumprimento de Sentença/Decisão->Processo 

de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elias Francisco Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ferreira - OAB: GO 

29.918, Moises Ferreira Junior - OAB:OAB-GO 46.338

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Considerando-se a concordância da parte exequente com os cálculos 

apresentados pelo INSS quando de sua Impugnação ao Cumprimento de 

Sentença, HOMOLOGO OS CÁLCULOS apresentados pelo INSS nos 

exatos termos de sua manifestação.

Expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19446 Nr: 771-06.2010.811.0079

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZA DA SILVA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 42475 Nr: 1097-53.2016.811.0079

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 
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Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Ass. Do 

Araguaia e Xingu - Sicredi Araxingú-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS GERSON CHRISTMANN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCO ANDRÉ HONDA FLORES - 

OAB:MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Considerando-se a pretensão da parte embargante, manifeste-se a parte 

embargada, no prazo de 05 (cinco) dias, conforme preceitua o art. 1.023 

do NCPC.

Aguarde-se em cartório a manifestação ou o transcurso do prazo.

Após, conclusos.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32381 Nr: 837-78.2013.811.0079

 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): Domingos de Jesus dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCIANO XAVIER DAS 

NEVES - OAB:OAB/MT11.190

 Vistos (META 2 CNJ).

Verifico que o requerido fora devidamente NOTIFICADO e apresentou 

DEFESA PRELIMINAR.

Sobreveio decisão que RECEBEU a inicial e determinou a citação do 

requerido.

Por fim, consta certidão em que anuncia que não foi possível citar o 

requerido, eis que não foi localizado.

Pois bem.

Considerando que a improbidade é um dos maiores males envolvendo a 

máquina administrativa, e como tal enseja a aplicação de mecanismos 

eficazes no combate à malversação do dinheiro público, abra-se vista ao 

Ministério Público para apresentar endereço atualizado, a fim de 

possibilitar a citação pessoal do requerido.

Após, cite-se o Requerido, conforme novo endereço apresentado, para 

que, querendo, ofereça contestação, no prazo legal.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18834 Nr: 156-16.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Provisória em Autos Suplementares->Processo de 

Execução Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HELENA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Considerando-se a implantação do benefício da parte autora, bem como a 

determinação contida nos autos de código 14416, verifica-se a satisfação 

da tutela pretendida pela parte autora nestes autos.

 Desta forma, ante a tramitação do feito principal, determino o 

arquivamento do presente com as baixas necessárias.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 55548 Nr: 1305-66.2018.811.0079

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VALDIR ANTONIO FERRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO ARAGUAIA E XINGU – SICREDI ARAXINGU

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:19263/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCO ANDRE HONDA 

FLORES - OAB:9708-A -MT

 Vistos.

Homologo por sentença, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, 

o r. acordo celebrado entre as partes.

Em consequência, tendo a transação efeito de sentença entre as partes, 

julgo extinto o processo com resolução do mérito, na forma do art. 487, 

inciso III, "b", do NCPC/2015.

 Não há custas pendentes.

Cada parte arcará com os honorários advocatícios de seus patronos.

Tendo em vista a preclusão lógica, reconhece-se o trânsito em julgado 

(art. 1.000 do NCPC).

Arquivem-se com as baixas necessárias e anotações de estilo.

P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 14416 Nr: 746-95.2007.811.0079

 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: HELENA PEREIRA DA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CARLOS APARECIDO DE 

ARAÚJO - OAB:44.094 - SP, Charles Afonso Pereira - OAB:OAB/GO 

34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Considerando-se o julgamento procedentes do Embargos opostos pelo 

INSS, expeça-se RPV nos exatos termos da manifestação do INSS.

Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 49153 Nr: 2144-28.2017.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADSC, ECdSdR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos.

Ante a satisfação da obrigação, JULGO EXTINTO o feito, com fundamento 

no art. 924, inc. II, do Código de Processo Civil. Não há custas ou 

honorários advocatícios.

Arquivem-se com as baixas necessárias.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19669 Nr: 991-04.2010.811.0079

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: OLIVIA SOARES DE JESUS TOSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Considerando-se a apresentação dos cálculos pela Contadoria Judicial e 

sua homologação por este Juízo, expeça-se RPV nos exatos termos da 
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referida decisão (cópia às fls. 131-v/132).

 Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34443 Nr: 1206-38.2014.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO IRINEO JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O, WEBERT CLINK DE CAMPOS ARRUDA - 

OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Conforme jurisprudência do STJ "é suficiente a demonstração de indícios 

razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se 

determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in 

dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse 

público" (REsp 1.197.406/MS, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, 2.ª T., DJe 

22/8/2013).

 Neste espectro, na ação de improbidade administrativa, somente se rejeita 

a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que a ela é 

temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato 

ímprobo.

Isso porque a decisão que recebe a inicial da ação civil de improbidade 

administrativa está condicionada apenas à existência de indícios 

suficientes da prática de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei 8.429 

/92), não comportando a análise do mérito em sua inteireza.

Assim, constatada a presença de indícios suficientes da prática de atos 

de improbidade por parte dos requeridos, consistentes em irregularidades, 

as quais, em tese, podem ter ensejado violação aos princípios da 

Administração Pública e lesão ao erário, deve ser recebida a inicial, nos 

termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429 /92.

Diante disso, dado o indício da existência de ato de improbidade praticado 

pelos réus, que será examinado mais detidamente no curso da ação, 

recebo a petição inicial, a fim de possibilitar o maior resguardo do 

interesse público, notadamente pela "contestação por negativa geral" 

apresentada.

CITE-SE O REQUERIDO PARA QUE APRESENTE CONTESTAÇÃO NOS 

TERMOS DO ARTIGO 17, § 9° DA LEI N°. 8.429/1.992.

E em virtude da impossibilidade de conciliação/mediação (indisponibilidade 

desses direitos e a natureza ínsita à repressão do(s) ato(s) ímprobo(s)), 

deixo de designar audiência conciliatória, conforme preceitua o Novo CPC.

Após o transcurso do prazo legal, abra-se vista à parte autora.

Por fim, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 16519 Nr: 1217-77.2008.811.0079

 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: JOSE BISPO DAMACENO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabrício Gonçalves da Silveira - 

OAB:MT 8.625-O, Jader Francisco dei Ricardi - OAB:MT/12.994

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

 Tendo em vista a homologação dos cálculos apresentados pela 

exequente, ante a expressa concordância do INSS, observando-se a 

renúncia da parte autora ao crédito excedente, nos termos da petição 

retro, expeça-se RPV.

 Com a comprovação de depósito, expeça-se alvará de levantamento, 

devendo a SECRETARIA DESTE JUÍZO, impulsionar o presente feito 

intimando a autarquia ré para ciência do referido alvará, em observância 

ao disposto no Provimento n.º 68/2018 do CNJ.

 Com o levantamento dos valores, tornem conclusos para extinção.

 Após, proceda-se a remessa dos autos ao INSS, conforme pedido retro.

Proceda-se ao necessário.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18201 Nr: 1169-84.2009.811.0079

 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: JOÃO BARBOSA AGUIAR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANTONIO RICARDO CORDEIRO - 

OAB:96726/MG, EDILSON OLIVEIRA EVANGELISTA - OAB:101093/MG, 

HÉLIO MACIEL DA SILVA - OAB:OAB/MT 12.789-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Analisados os autos, observo que a presente ação foi distribuída no ano 

de 2009, inexistindo a realização de audiência de instrução até o presente 

momento.

 Consigno que o próprio advogado já requereu a suspensão do feito para 

localização da parte autora. Ressalto que por mais de uma vez foi 

certificado sua não localização, demonstrando falta de interesse.

 Assim, julgo EXTINTO O FEITO, sem julgamento de mérito, nos termos do 

art. 485, II, do NCPC (abandono).

Custas pela parte autora, observada a gratuidade da justiça. As 

obrigações decorrentes da sucumbência da parte beneficiária da 

gratuidade da justiça ficará sob condição suspensiva de exigibilidade e 

somente poderá ser executada 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 do 

beneficiário (CPC, artigo 98, §§ 2º e 3º).

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

Arquivem-se.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 31761 Nr: 203-82.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Serra Nova Dourada, EDSON YUKIO 

OGATHA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALDIVINO CARMO CÂNDIDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ACÁCIO ALVES SOUZA - 

OAB:14.724-B, KLEITON ERIKSEN FERREIRA - OAB:19517/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROMES DA MOTA SOARES - 

OAB:4781-A/MT

 Vistos (META 2 CNJ).

Verifico que o requerido fora devidamente NOTIFICADO e apresentou 

DEFESA PRELIMINAR.

Sobreveio decisão que RECEBEU a inicial e determinou a citação do 

requerido.

Por fim, consta certidão em que anuncia que não foi possível citar o 

requerido, eis que não foi localizado.

Pois bem.

Considerando que a improbidade é um dos maiores males envolvendo a 

máquina administrativa, e como tal enseja a aplicação de mecanismos 

eficazes no combate à malversação do dinheiro público, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar endereço atualizado, a fim de possibilitar a citação 

pessoal do requerido.

Após, cite-se o Requerido, conforme novo endereço apresentado, para 

que, querendo, ofereça contestação, no prazo legal.

 Transcorrido o prazo "in albis", tornem conclusos para deliberação.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 620 de 665



Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32210 Nr: 661-02.2013.811.0079

 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: Severiana Pereira da Silva, Maria Rodrigues Sousa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FRANCISCO DE ASSIS DOS 

SANTOS - OAB:4415/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adriano Raduan - 

OAB:MT0017792O

 Vistos.

Recebo a apelação nos seus efeitos legais (suspensivo e devolutivo).

Intime-se o apelado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 1.010, §1º, NCPC).

Após, remetam-se os autos à Segunda Instância, independentemente de 

juízo de admissibilidade (art. 1.010, §3º, NCPC).

Intimem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32575 Nr: 1029-11.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADRIANO RADUAN - 

OAB:17792/O, Antônio de Morais Pinto Júnior - OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Verifico que o requerido fora devidamente NOTIFICADO e apresentou 

DEFESA PRELIMINAR.

Após, sobreveio decisão que RECEBEU a inicial e determinou a citação do 

requerido.

Por fim, consta certidão em que anuncia que não foi possível citar o 

requerido, eis que não foi localizado.

Considerando que a improbidade é um dos maiores males envolvendo a 

máquina administrativa, e como tal enseja a aplicação de mecanismos 

eficazes no combate à malversação do dinheiro público, DEFIRO o pedido 

contido na manifestação da parte autora.

Cite-se o Requerido, conforme novo endereço apresentado, para que, 

querendo, ofereça contestação, no prazo legal.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32235 Nr: 687-97.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT, Joel 

Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO IRINEO JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jacqueline Cavalcante 

Marques - OAB:MT0011784O, Webert Clink de Campos Arruda - 

OAB:MT19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Verifico que o requerido fora devidamente NOTIFICADO e apresentou 

DEFESA PRELIMINAR.

Sobreveio decisão que RECEBEU a inicial e determinou a citação do 

requerido.

Por fim, consta certidão em que anuncia que não foi possível citar o 

requerido, eis que não foi localizado.

Pois bem.

Considerando que a improbidade é um dos maiores males envolvendo a 

máquina administrativa, e como tal enseja a aplicação de mecanismos 

eficazes no combate à malversação do dinheiro público, INTIME-SE a parte 

autora para apresentar endereço atualizado, a fim de possibilitar a citação 

pessoal do requerido.

Após, cite-se o Requerido, conforme novo endereço apresentado, para 

que, querendo, ofereça contestação, no prazo legal.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32476 Nr: 934-78.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO IRINEO JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Conforme jurisprudência do STJ "é suficiente a demonstração de indícios 

razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se 

determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in 

dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse 

público" (REsp 1.197.406/MS, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, 2.ª T., DJe 

22/8/2013).

 Neste espectro, na ação de improbidade administrativa, somente se rejeita 

a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que a ela é 

temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato 

ímprobo.

Isso porque a decisão que recebe a inicial da ação civil de improbidade 

administrativa está condicionada apenas à existência de indícios 

suficientes da prática de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei 8.429 

/92), não comportando a análise do mérito em sua inteireza.

Assim, constatada a presença de indícios suficientes da prática de atos 

de improbidade por parte dos requeridos, consistentes em irregularidades, 

as quais, em tese, podem ter ensejado violação aos princípios da 

Administração Pública e lesão ao erário, deve ser recebida a inicial, nos 

termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429 /92.

Diante disso, dado o indício da existência de ato de improbidade praticado 

pelos réus, que será examinado mais detidamente no curso da ação, 

recebo a petição inicial, a fim de possibilitar o maior resguardo do 

interesse público, notadamente diante da "contestação por negativa geral" 

apresentada.

CITE-SE O REQUERIDO PARA QUE APRESENTE CONTESTAÇÃO NOS 

TERMOS DO ARTIGO 17, § 9° DA LEI N°. 8.429/1.992.

E em virtude da impossibilidade de conciliação/mediação (indisponibilidade 

desses direitos e a natureza ínsita à repressão do(s) ato(s) ímprobo(s)), 

deixo de designar audiência conciliatória, conforme preceitua o Novo CPC.

Após o transcurso do prazo legal, abra-se vista à parte autora.

Por fim, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32752 Nr: 1206-72.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ALOISIO IRINEO JAKOBY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Conforme jurisprudência do STJ "é suficiente a demonstração de indícios 

razoáveis de prática de atos de improbidade e autoria, para que se 

determine o processamento da ação, em obediência ao princípio do in 

dubio pro societate, a fim de possibilitar o maior resguardo do interesse 

público" (REsp 1.197.406/MS, Rel.ª Ministra Eliana Calmon, 2.ª T., DJe 

22/8/2013).

 Neste espectro, na ação de improbidade administrativa, somente se rejeita 
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a inicial quando ficar caracterizada, sem sombra de dúvida, que a ela é 

temerária, ante a absoluta inexistência de indícios da prática de ato 

ímprobo.

Isso porque a decisão que recebe a inicial da ação civil de improbidade 

administrativa está condicionada apenas à existência de indícios 

suficientes da prática de ato de improbidade (art. 17, § 6º, da Lei 8.429 

/92), não comportando a análise do mérito em sua inteireza.

Assim, constatada a presença de indícios suficientes da prática de atos 

de improbidade por parte dos requeridos, consistentes em irregularidades, 

as quais, em tese, podem ter ensejado violação aos princípios da 

Administração Pública e lesão ao erário, deve ser recebida a inicial, nos 

termos do art. 17, § 9º, da Lei 8.429 /92.

Diante disso, dado o indício da existência de ato de improbidade praticado 

pelos réus, que será examinado mais detidamente no curso da ação, 

recebo a petição inicial, a fim de possibilitar o maior resguardo do 

interesse público, notadamente diante da "contestação por negativa geral" 

apresentada.

CITE-SE O REQUERIDO PARA QUE APRESENTE CONTESTAÇÃO NOS 

TERMOS DO ARTIGO 17, § 9° DA LEI N°. 8.429/1.992.

E em virtude da impossibilidade de conciliação/mediação (indisponibilidade 

desses direitos e a natureza ínsita à repressão do(s) ato(s) ímprobo(s)), 

deixo de designar audiência conciliatória, conforme preceitua o Novo CPC.

Após o transcurso do prazo legal, abra-se vista à parte autora.

Por fim, conclusos.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33148 Nr: 1584-28.2013.811.0079

 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: CLEUZA MARIA DA SILVA CORREA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Como a parte autora é 

beneficiária da Justiça Gratuita, não há que se falar em condenação aos 

encargos da sucumbência.Oportunamente, arquivem-se os autos.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33101 Nr: 1540-09.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA, Reynaldo 

Fonseca Diniz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Adário Carneiro Filho, D. A. Moreno 

- ME, Delmir Almeida Moreno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Verifico que a parte requerida fora devidamente NOTIFICADA e 

apresentou DEFESA PRELIMINAR.

Após, sobreveio decisão que RECEBEU a inicial e determinou a citação 

dos requeridos.

Por fim, consta certidão em que anuncia que não foi possível citar os 

requeridos, eis que não foram localizados.

Considerando que a improbidade é um dos maiores males envolvendo a 

máquina administrativa, e como tal enseja a aplicação de mecanismos 

eficazes no combate à malversação do dinheiro público, DEFIRO o pedido 

contido da manifestação da parte autora.

Citem-se os Requeridos, conforme novo endereço apresentado, para que, 

querendo, ofereçam contestação, no prazo legal.

 Providencie a retificação no polo passivo, conforme requerido.

Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 54304 Nr: 816-29.2018.811.0079

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JGdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Moises Ferreira Junior - 

OAB:23019/A, RUGUINEY BATISTA CUNHA - OAB:15890 OAB/MT

 Vistos.

 Intime-se o advogado constituído pelo acusado para apresentação de 

resposta à acusação no prazo de 10 (dez) dias.

 Após, tornem conclusos para deliberações.

 Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 18967 Nr: 291-28.2010.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Serra Nova Dourada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS ROBERTO REINERT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLEITON ERIKSEN FERREIRA - 

OAB:19517/A, MARCOS ANTONIO QUEIROZ FULLIN - OAB:11116/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Verifico que o requerido fora devidamente NOTIFICADO e apresentou 

DEFESA PRELIMINAR.

Após, sobreveio decisão que RECEBEU a inicial e determinou a citação do 

requerido.

Por fim, consta certidão em que anuncia que não foi possível citar o 

requerido, eis que não foi localizado.

Pois bem.

Considerando que a improbidade é um dos maiores males envolvendo a 

máquina administrativa, e como tal enseja a aplicação de mecanismos 

eficazes no combate à malversação do dinheiro público, INTIME-SE (com 

envio dos autos) a parte autora para apresentar endereço atualizado do 

requerido, a fim de possibilitar sua citação pessoal.

 Após, cite-se o Requerido, conforme novo endereço apresentado, para 

que, querendo, ofereça contestação, no prazo legal.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA.

Às providências.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 18980 Nr: 304-27.2010.811.0079

 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): KAORU NAGUMO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Andrei Luiz de Paula 

Tancredi - OAB:188893/SP, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 

8460

 CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO Intimação do advogado(a) ANNA KARULINY 

ALVES JOSEVICIUS, para devolução dos autos nº 304-27.2010.811.0079, 

Protocolo 18980, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de 

adoção das medidas cabíveis (Provimento 38/2015/CGJ).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 58606 Nr: 2517-25.2018.811.0079

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Goiás

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Matheus Augusto Silva Cruvinel, OUTRO (S)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucas Moreira Costas 

Domingos - OAB:OAB/GO 45476

 Vistos.
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 Em cumprimento ao teor da carta precatória, designo audiência de 

instrução para o dia 22 de agosto de 2018, às 15h30 (horário oficial do 

Estado de Mato Grosso).

 Intime-se a testemunha a fim de que compareça à solenidade supra.

 Oficie-se ao Juízo Deprecante para ciência.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17670 Nr: 637-13.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JUCEMAR ALVES DIAS, GILBERTO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ELIAS JASCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 17669 Nr: 636-28.2009.811.0079

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Processo de Execução->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: JUCEMAR ALVES DIAS, GILBERTO PEREIRA DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GABRIEL ELIAS JASCOSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio de Morais Pinto Júnior 

- OAB:MT 3652-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Determino o arquivamento do feito, eis que prestada a tutela jurisdicional, 

com trânsito em julgado, reconhecido, desde já. As partes permaneceram 

inertes.

Em relação ao arquivamento, observar o Provimento 80/2014 CGJ, 

especialmente em relação à remessa ao DCA-TJMT. Além disso, observar 

o Provimento 15/2017 - CM que dispõe sobre a Central de Arrecadação.

INCLUA-SE O ANDAMENTO "626 - ARQUIVAMENTO COM REMESSA À 

CONTADORIA" NO SISTEMA APOLO, PARA QUE SEJA EFETIVADA A 

BAIXA NOS RELATÓRIOS ESTATÍSTICOS.

Após, na própria Central de Arrecadação, serão analisadas eventuais 

c u s t a s  p e n d e n t e s ,  o b s e r v a n d o - s e  a  c o n s u l t a  n . 

0098322-87.2014.8.11.0000 e a CNGC.

Mediante requerimento das partes, proceda-se ao desarquivamento. Nesta 

hipótese, nada sendo requerido em 10 dias, retornem os autos ao arquivo.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30770 Nr: 673-50.2012.811.0079

 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: EVA PEREIRA LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos (META 2 CNJ).

Aguardem-se os autos em cartório à realização da audiência designada 

para o dia 22 de novembro de 2018, às 14h30 (horário oficial do Estado de 

Mato Grosso).

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33281 Nr: 94-34.2014.811.0079

 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: Rui Maciel da Cunha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIEGO MAYOLINO MONTECCHI - 

OAB:12.124/MT, Sérgio Barros Alves Lima - OAB:MT/ 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos.

Chamo o feito à ordem,

Considerando-se que a parte autora não providenciou a postulação 

administrativa do benefício, com a consequente juntada de EVENTUAL 

INDEFERIMENTO do benefício requerido, ante a decisão proferida pelo STF 

em sede de repercussão geral nos autos do RE 631240, verifico que está 

ausente pressuposto processual indispensável para o prosseguimento do 

feito.

 Diante do exposto, julgo EXTINTO O FEITO, sem resolução de mérito, nos 

termos do art. 485, IV, do CPC.

Entretanto, faculto à parte autora nova propositura da demanda, 

oportunamente, deferindo - desde já - o desentranhamento de documentos 

indispensáveis, mediante requerimento à Secretaria.

Não há custas.

Não há condenação em honorários advocatícios em razão da causalidade.

P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33105 Nr: 1544-46.2013.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA CLARICE PEREIRA DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO MARGARETE VICENTE DE ALMEIDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEX FERREIRA DE ABREU - 

OAB:18260, ANTONIO CARLOS DE SOUZA - OAB:3608-B, Márcio 

Rogério Paris - OAB:7.526-MT, Melchior F. Caumo - OAB:OAB/MT 

9.918

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sabe, a desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular 

andamento ao feito não é motivo para que o Juízo extinga a ação de 

inventário por abandono de causa, haja vista também envolver interesse 

público.

Neste caso, verificado que o inventariante deixou de promover o 

andamento do processo (transcorreu o prazo para a juntada do 

comprovante de recolhimento do ITCMD), o Código de Processo Civil 

elenca como solução a remoção do inventariante e nomeação de outro 

inventariante ou o encaminhamento do processo ao arquivo provisório.

Neste sentido é a jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos:

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO 

CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO 

EVIDENCIADO – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO.

 A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao 

feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário por 

abandono de causa, haja vista também envolver interesse público, 

elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de 

outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório.

A sucessão origina para o Estado o crédito tributário do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis, de modo que tem interesse no processamento 

da ação. (Ap 13444/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 
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Publicado no DJE 03/05/2018)”

Desta forma, ante a inércia da inventariante, determino que estes autos 

permaneçam no arquivo provisório aguardando provocação da parte 

interessada ou até posterior deliberação deste Juízo.

 Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35885 Nr: 2485-59.2014.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HMDO, MPPM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EdJAdN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALCRÉCIA DA SILVA MARQUES 

FRANCISQUETI - OAB:17247, Alcrécia da Silva Marques Francisqueti 

- OAB:MT0017247B, Nayara Andréa Péu da Silva - OAB:MT 8460

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).

Chamo o feito à ordem.

Cite(m)-se, para os termos do inventário e da partilha, o cônjuge, o 

companheiro, os herdeiros e os legatários e INTIMAR A FAZENDA 

PÚBLICA, o Ministério Público, se houver herdeiro incapaz ou ausente, e o 

testamenteiro, se houver testamento (art. 626, CPC).

O cônjuge ou o companheiro, os herdeiros e os legatários serão citados 

pelo correio, sendo, ainda, publicado edital (art. 626, §1, CPC). Das 

primeiras declarações extrair-se-ão tantas cópias quantas forem as 

partes. A citação será acompanhada de cópia das primeiras declarações.

Concluídas as citações, abrir-se-á vista às partes, em cartório e pelo 

prazo comum de 15 (quinze) dias, para que se manifestem sobre as 

primeiras declarações (art. 627, CPC).

Após a vista, intime-se a Fazenda Pública (com envio dos autos), para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, informe ao Juízo, de acordo com os 

dados que constam de seu cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz 

descritos nas primeiras declarações (art. 629, CPC).

Cumpra-se, COM URGÊNCIA. Certifique-se. Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 32328 Nr: 787-52.2013.811.0079

 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: GERCIMAR ALVES MOREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Procuradoria do INSS - OAB:

 Vistos (META 2 CNJ).Considerando-se a prioridade do feito, bem como a 

lentidão para a realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação 

anteriormente realizada. 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 21423 Nr: 1036-71.2011.811.0079

 AÇÃO: Interdição->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA MADALENA MENDES VIEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RAIMUNDO MENDES VIEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Charles Afonso Pereira - 

OAB:OAB/GO 34542, Maria Lúcia de Freitas Stein - OAB:8113-A MT, 

Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).Considerando-se a prioridade do feito, bem como a 

lentidão para a realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação 

anteriormente realizada. 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34505 Nr: 1259-19.2014.811.0079

 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: KLEBER PIRES SANTANA, Adriana Pires Santana

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, Ricardo de Souza Moura - 

OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).Considerando-se a prioridade do feito, bem como a 

lentidão para a realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação 

anteriormente realizada. 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 34755 Nr: 1485-24.2014.811.0079

 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: EVA FERNANDES DOS SANTOS, SEBASTIANA 

FERNANDES DOS SANTOS

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alcrécia da Silva Marques 

Francisqueti - OAB:MT0017247B, ROSEMERE ROSA DE JESUS 

SCHNELLMANN - OAB:17252/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos (META 2 CNJ).Considerando-se a prioridade do feito, bem como a 

lentidão para a realização da perícia já determinada, REVOGO a nomeação 

anteriormente realizada. 1) NOMEIO o Dr. LINO FRANCO JUNIOR – CRM/MT 

9488, médico atuante nesta Comarca, com endereço profissional na 

AVENIDA PROFESSOR ZACARIAS, S/N para realizar o exame pericial 

solicitado pelas partes, independentemente de compromisso, fixando 

desde já o prazo de 30 (trinta) dias, contados após a realização da 

perícia, para entrega do Laudo, que deverá responder de forma 

conclusiva a todos os quesitos apresentados (Arts. 465, 466 e 473 do 

NCPC).

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 30793 Nr: 697-78.2012.811.0079

 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: Maria José Pereira da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Lúcia de Freitas Stein - 

OAB:8113-A MT, Ricardo de Souza Moura - OAB:MT/17.880-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 
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OAB:Procuradora

 ANTE O EXPOSTO, com fundamento no art. 487, inciso I, do NCPC/2015, 

resolvo o mérito desta ação e JULGO PROCEDENTE o pedido lançado na 

inicial, para o fim de condenar o INSS ao pagamento de Aposentadoria por 

Idade, no valor de um salário mínimo, em favor da autora, com termo inicial 

a partir da data de entrada do requerimento administrativo, confirmando o 

benefício implantado à parte autora. Sem custas, diante da isenção 

conferida pelo art. 24, inc. I, da Lei Estadual 3779/2009.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 35698 Nr: 2325-34.2014.811.0079

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JUAREZ MACIEL DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de Luzia Maciel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérgio Barros Alves Lima - 

OAB:MT/ 16.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Como se sabe, a desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular 

andamento ao feito não é motivo para que o Juízo extinga a ação de 

inventário por abandono de causa, haja vista também envolver interesse 

público.

Neste caso, verificado que o inventariante deixou de promover o 

andamento do processo (limitou-se a requerer prazo para juntada de 

procuração dos herdeiros, há mais de 07 meses), o Código de Processo 

Civil elenca como solução a remoção do inventariante e nomeação de 

outro inventariante ou o encaminhamento do processo ao arquivo 

provisório.

Neste sentido é a jurisprudência do E. TJMT, senão vejamos:

“INVENTÁRIO – EXTINÇÃO POR INÉRCIA DO INVENTARIANTE – NÃO 

CABIMENTO – NECESSIDADE DE SUBSTITUIÇÃO – INTERESSE PÚBLICO 

EVIDENCIADO – RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS – SENTENÇA ANULADA – 

RECURSO PROVIDO.

 A desídia ou a inércia do inventariante em não dar regular andamento ao 

feito não é motivo para que o juízo extinga a ação de inventário por 

abandono de causa, haja vista também envolver interesse público, 

elencando a lei como solução a remoção do inventariante e nomeação de 

outro, ou o encaminhamento do processo para o arquivo provisório.

A sucessão origina para o Estado o crédito tributário do Imposto de 

Transmissão Causa Mortis, de modo que tem interesse no processamento 

da ação. (Ap 13444/2018, DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, 

Publicado no DJE 03/05/2018)”

Desta forma, ante a inércia da inventariante, determino que estes autos 

permaneçam no arquivo provisório aguardando provocação da parte 

interessada ou até posterior deliberação deste Juízo.

 Assim, remetam-se os autos ao arquivo provisório, com as baixas e 

anotações de praxe.

Cumpra-se. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 10731 Nr: 704-17.2005.811.0079

 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: MUNICÍPIO DE BOM JESUS DO ARAGUAIA - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERVASIO ABREU DE CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WEBERT CLINK DE CAMPOS 

ARRUDA - OAB:OAB-MT 19263

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Deusiano Ferreira dos 

Santos - OAB:OAB/MT 6883-A

 Vistos (META 2 CNJ).

Abra-se vista ao Ministério Público para apresentar parecer final, na 

condição de "custos legis".

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33149 Nr: 1585-13.2013.811.0079

 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: Adriana Coelho de Melo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Helton Carlos de Medeiros 

Filho - OAB:11658/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação proposta por ADRIANA COELHO DE MELO em face 

do INSS, ambos já qualificados nos autos, com resolução do mérito, o que 

faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários 

advocatícios pela parte autora, os últimos fixados em 10% sobre o valor 

da causa (observada a gratuidade da justiça deferida).Intime-se o INSS 

(com envio dos autos). P.R.I.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 33063 Nr: 1506-34.2013.811.0079

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso., Severiano 

Santos da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICÍPIO DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTÔNIO DE MORAIS PINTO 

JÚNIOR - OAB:3652

 Dian te do exposto, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para CONFIRMAR a liminar 

concedida, CONDENANDO a parte ré à obrigação de fazer descrita na 

petição inicial.Não há custas pendentes ou honorários advocatícios.P.R.I.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 19369 Nr: 694-94.2010.811.0079

 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: NADIR DE OLIVEIRA MACHADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 Vistos.

 Considerando-se que os autos pertencem a Meta 02 do CNJ e que a carta 

precatória para realização de perícia médica foi expedida em 28/04/2017, 

oficie-se ao Juízo Deprecado para INFORMAÇÕES ACERCA DO 

CUMPRIMENTO DA MISSIVA, bem como sua devolução com a juntada do 

laudo pericial.

 Com a vinda, intimem-se as partes para manifestação no prazo de 10 

(dez) dias.

 Por fim, tornem conclusos para deliberações e designação de audiência 

de instrução, se necessário.

 Cumpra-se, COM URGÊNCIA, expedindo-se o necessário.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Thalles Nóbrega Miranda Rezende de Brito

 Cod. Proc.: 20061 Nr: 1383-41.2010.811.0079

 AÇÃO: Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA NAZARÉ FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luis Henrique Lopes - 

OAB:16171A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Lucy Rosa da Silva - 

OAB:Procuradora

 ANTE O EXPOSTO e por tudo mais que dos autos consta, JULGO 
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IMPROCEDENTE a ação proposta por MARIA NAZARÉ FERREIRA em face 

do INSS, ambos já qualificados nos autos, com resolução do mérito, o que 

faço com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC. Custas e honorários 

advocatícios pela parte autora, os últimos fixados em 10% sobre o valor 

da causa (observada a gratuidade da justiça deferida).Intime-se o INSS 

(com envio dos autos). P.R.I.

Comarca de Rio Branco

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 32347 Nr: 807-27.2013.811.0052

 AÇÃO: Consignação em Pagamento->Procedimentos Especiais de 

Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cláudio Justino de Freitas

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Etscheid Techno S/A, Vencedor Indústria e 

Comércio de Produtos Lácteos LTDA, Vencedor Ind. e Com. De Produtos 

Lácteos Ltda-Filial

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Pimenta de Farias - 

OAB:MT - 15715-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Denis Barroso Alberto - 

OAB:238615 SP, Heloisa Marques da Silva - OAB:159.755 SP

 Código 32347

Vistos etc.,

DEFIRO o pedido de fls.167/169:

REMATAM-SE os autos ao distribuidor para que se proceda com a 

retificação do polo passiva da ação para constar apenas as empresas 

ETSCHEID TECHNO S/A e VENCEDOR INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE 

PRODUTOS LÁCTEOS LTDA, observando-se a qualificação desta última 

requerida, conforme constante na contestação de fls. 66/76.

Após, 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.

Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, façam-me os autos 

CONCLUSOS para continuidade da instrução ou julgamento antecipado do 

mérito.

CUMPRA-SE.

ÀS PROVIDÊNCIAS.

Rio Branco/MT, 02 de agosto de 2018.

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 Juíza Substituta

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 939 Nr: 20-18.2001.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORISVALDO BARTOLOMEU DE SOUZA, 

DIVINO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Em cumprimento ao disposto no artigo 162, parágrafo 4º do CPC e 

Provimento nº 56/2007-CGJ/TJ/MT, item 8.1.1, impulsiono estes autos, com 

finalidade de intimar a parte requerida para manifestar-se no prazo legal, 

acerca do Ofício nº 2306/2018/DP – T.S., oriundo da Delegacia de Polícia 

Judiciária Civil de Tangará da Serra/MT (folhas 751/verso).

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 43675 Nr: 670-06.2017.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Mario Silva de Souza, Luiz Henrique 

Ferreira Xavier, Rodrigo Toló de Paula, Guilhermo Henrique Souza Viana, 

Pedro Henrique Ramos Carrijo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adailton da Silva Peres - 

OAB:MT - 5106-A, Amós Medeiros dos Santos - OAB:MT - 21378-O, 

Anibal Felicio Garcia Neto - OAB:11.443 MT, Fábio de Sá Pereira - 

OAB:5286, Marcelo Barroso Viaro - OAB:MT - 13290-A, MARCELO 

FELICIO GARCIA - OAB:7297, ROBSON DOS REIS SILVA - 

OAB:OAB/MT 19.991/O

 Processo nº. 670-06.2017.811.0052 – Código: 43675 É O BREVE 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em detida análise, assevero que o 

i. defensor dativo nomeado, deveras, não vem desempenhando com 

afinco o múnus que lhe foi atribuído, uma vez que deixou transcorrer “in 

albis” o prazo para apresentação dos memoriais finais neste processo. 

Ademais, quando intimado pela segunda vez com o fito de apresentar os 

comentados memoriais finais, o fez de forma demasiadamente genérica, 

em duas laudas, patrocinando assim uma defesa notadamente deficiente e 

que causou prejuízos ao réu.Desta forma, considerando tudo o que foi 

exposto, com fulcro no art. 305, inc. I da CNGC/MT, DESTITUO o Dr. 

Adailton Silva Peres, OAB/MT nº 5106-A, do múnus público que lhe foi 

incumbido nestes autos, sem direito a honorários advocatícios. Em 

consonância, NOMEIO como defensor dativo o Dr. MARCELO BARROSO 

VIARO, OAB/MT n. 13.290-A, para que atue como advogado nesta ação, 

atento ao disposto no art. 303 da CNGC e à tabela vigente da OAB/MT – 

fev 2018, considerando que é dever do Estado, prestar assistência 

jurídica integral e gratuita a quem dela necessite, nos termos do art. 5º, 

LXXIV da Constituição Federal. Destaco que os honorários advocatícios 

serão 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 LUIZ HENRIQUE FERREIRA XAVIER, neste 

processo, oferecendo memoriais finais NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

conforme preceitua o art. 404, p. ú. do CPP, BEM COMO REQUERER O QUE 

FOR PERTINENTE.Finalmente, POSTERGO a análise dos pedidos propostos 

à ref. 290, uma vez que a destinação dos bens apreendidos nestes autos 

se dará em momento de sentença. De tudo cumprido, CONCLUSOS para 

prolatação de sentença. Cumpra-se, expedindo o necessário.Às 

providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Daiene Vaz Carvalho Goulart

 Cod. Proc.: 939 Nr: 20-18.2001.811.0052

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ORISVALDO BARTOLOMEU DE SOUZA, 

DIVINO GOMES DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marcelo Barroso Viaro - 

OAB:MT - 13290-A

 Vistos em correição.

Em detida análise, considerando o que foi certificado às fls. 744, dê-se 

VISTA dos autos do Ministério Público para se manifestar.

Sem mais, CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Às providencias.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000144-85.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANA GUEDES DE FREITAS MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 6 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000144-85.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000197-66.2018.8.11.0052

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:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 6 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 09:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000197-66.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000198-51.2018.8.11.0052

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:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 6 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 09:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000198-51.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000168-16.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE RIO BRANCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DA CONCEICAO PAIVA OAB - MT22398/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE LONGO DE ARAUJO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 6 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ANDRE DA CONCEICAO PAIVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 10:00 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000168-16.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000199-36.2018.8.11.0052

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:

BANCO BONSUCESSO CONSIGNADO S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 6 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: MARCOS LOPES DA SILVA A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 10:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000199-36.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000103-21.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

REINALDO KUSTHER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS LOPES DA SILVA OAB - MT15800/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

YAMAHA MOTOR DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

CORREA CENTER MOTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ALEXANDRE MALFATTI OAB - MT0016943S (ADVOGADO)

MAURO PAULO GALERA MARI OAB - MT0003056A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO Dados do 

processo: Processo: 1000103-21.2018.8.11.0052 Tipo: Cível; 

Espécie/Assunto: PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). 

Partes do processo: Parte Requerente: REINALDO KUSTHER Parte 

Requerida: CORREA CENTER MOTOS e outros (2) Senhor(a): REINALDO 

KUSTHER. Procedo a INTIMAÇÃO de Vossa Senhoria, na qualidade de 

REQUERENTE, para, no prazo de 05 (cinco) dias, se manifestar acerca da 

Correspondência devolvida juntada ao Id. 14548151, cuja copia segue 

anexa, no processo acima indicado. RIO BRANCO/MT, 6 de agosto de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 627 de 665



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: 1000215-87.2018.8.11.0052

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANY EDUARDO PEREIRA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO PIMENTA DE FARIAS OAB - MT0015715S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO CARTA DE INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO RIO BRANCO/MT, 6 de agosto de 2018. Senhor(a): 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDUARDO PIMENTA DE FARIAS A 

presente carta, extraída dos autos da reclamação abaixo identificada, tem 

por finalidade a intimação de Vossa Senhoria para comparecer à 

audiência Tipo: Conciliação Sala: RIO BRANCO - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 20/09/2018 Hora: 08:30 , no endereço ao final 

indicado. Processo: 1000215-87.2018.8.11.0052; Tipo: Cível; Espécie: 

PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436). ADVERTÊNCIA(S): 

1. Não comparecendo à audiência designada, poderá, de imediato, ser 

proferida sentença de extinção. OBSERVAÇÃO: Deverá(ão) o(a, s) 

intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Atenciosamente, (assinado digitalmente) MARCIA 

KUSTHER PREISIGKE Técnico(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE RIO BRANCO E INFORMAÇÕES: RUA 

CÁCERES, S/N, CENTRO, RIO BRANCO - MT - CEP: 78275-000, TELEFONE: 

(65) 32571295.

Comarca de Rosário Oeste

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 2681 Nr: 55-72.2000.811.0032

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público Federal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Celço Dias da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Vieira Podanósqui - 

OAB:OAB/PR 27.344

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eulina Oliveira dos Santos - 

OAB:19773/0, Jonas Mendes Barravieira - OAB:OAB/MT 13.116, 

MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Nilton Marcos Nunes 

Pereira - OAB:15481, Vania dos Santos - OAB:11332/MT

 Posto isto, DETERMINO que o reeducando permaneça nesta Comarca 

cumprindo a pena que lhe resta, salvo naqueles casos de cometimento de 

falta grave e/ou crime diverso, caso em que este Juízo fará as devidas 

deliberações.Expeça-se ofício à Cadeia Pública desta Comarca noticiando 

a permanência do reeducando, devendo o Sr. Diretor da Cadeia Pública 

manter este Magistrado informado acerca de qualquer falta disciplinar e/ou 

crime cometido pelo reeducando que comprometa o regular funcionamento 

do estabelecimento prisional.Intime-se.Ciência ao Ministério Público e a 

Defensoria Pública.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 24 de julho de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51119 Nr: 1119-97.2012.811.0032

 AÇÃO: Cautelar Inominada->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: João Batista de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ridálecio Junior de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcel Alexandre Lopes - 

OAB:6454/MT, Tatiana Monteiro Costa e Silva - OAB:OAB/MT 7.844 

"B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Avelino Tavares Júnior - 

OAB:3633

 Processo n.º 2849-12.2013.811.0032

Código n.º 54856

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Cautelar Inominada proposta pela parte requerente 

JOÃO BATIUSTA DE SOUZA, em face de RIDALÉCIO JUNIOR DE OLIVEIRA 

SOUZA, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Ademais, REVOGO quaisquer medidas liminares ou antecipatórias de 

tutela que acaso tenham sido deferidas no respectivo processo.

Isentos de pagamento de custas e emolumentos, forma do Art. 39 da Lei 

de Execução Fiscal - Lei 6830/80.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28958 Nr: 1834-76.2011.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aymoré Crédito, Financiamento e Investimento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ridálecio Junior de Oliveira Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antonio Samuel da Silveira - 

OAB:OAB/MT 9.948-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1834-76.2011.811.0032

Código n.º 28958

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão com Pedido de Liminar proposta 

por AYMORÉ CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A, em face 

de RIDALÉCIO JUNIOR DE OLIVEIRA SOUZA, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte requerente fora 

devidamente intimada, por carta, para manifestar o seu interesse no 

prosseguimento do feito, promovendo sua regularização processual, 

entretanto, quedou-se inerte.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 
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condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Ademais, REVOGO quaisquer medidas liminares ou antecipatórias de 

tutela que acaso tenham sido deferidas no respectivo processo.

Condeno a parte autora às custas processuais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51666 Nr: 1829-20.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação de Rito Sumário com pedido de tutela antecipada (art. 273 do 

CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Marcilene Cristina de Arruda

 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, José Leandro dos Santos Oliveira - 

OAB:, Karoline Banhos Ontiveros - OAB:OAB/MT 11.516, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1829-20.2012.811.0032

Código n.º 51666

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Cautelar Inominada proposta pela parte requerente 

MARCILENE CRISTINA DE ARRUDA, em face de INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL -INSS, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Ademais, REVOGO quaisquer medidas liminares ou antecipatórias de 

tutela que acaso tenham sido deferidas no respectivo processo.

Isentos de pagamento de custas e emolumentos, forma do Art. 39 da Lei 

de Execução Fiscal - Lei 6830/80.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 30 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69074 Nr: 2309-56.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcos de Almeida Correa, Marcos de Almeida 

Correa-ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMANDIO FERREIRA TERESO 

JUNIOR - OAB:107414

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco requerente, para manifestar sobre os 

resultados juntados em ref:38, bem como requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53770 Nr: 1865-28.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIA ZILMA DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante do largo lapso temporal desde a elaboração do acordo pactuado 

determino a intimação da parte autora para que no prazo de 15 dias 

informe se houve adimplemento.

 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.: 51349 Nr: 1433-43.2012.811.0032

 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: Margarida Alzira de Figueiredo Moraes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL COSTA PARRIAO - 

OAB:OAB/MT 13.944

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 21 de Agosto de 2018, designo nova assentada para o dia 18 de 

Setembro de 2018 às 13h30min.

Intime-se.

Ciência ao MPE e à Defensoria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55798 Nr: 675-93.2014.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Alcilene Estfe da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:OAB/MT 10327 B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora, 

para condenar a parte requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais) pelos danos morais causados, acrescido de correção monetária 

desde a data da publicação desta sentença (Súmula 362 STJ), e juros de 

mora de 1% a.m, desde a data do evento danoso (art. 398 do Código Civil 

e Súmula 54 do STJ), o que faço com fundamento no art. 487, I do Código 

de Processo Civil.À vista da sucumbência recíproca das partes, 

condeno-as às custas em proporção de 50% (cinquenta por cento) cada, 

e aos honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) do 

proveito econômico obtido por cada parte.Transitada em julgado, 

arquive-se com as anotações e baixas necessárias.Publique-se. 

Intime-seCumpra-se expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. 

Às providências. Rosário Oeste/MT, 23 de julho de 2018.Ricardo Nicolino 
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de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53827 Nr: 1918-09.2013.811.0032

 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: Luiza Martinha de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Luiza Antunes Gomes - 

OAB:OAB/MT 12.588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 21 de Agosto de 2018, designo nova assentada para o dia 18 de 

Setembro de 2018 às 14h30min.

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.: 51204 Nr: 1234-21.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V. Kestring - ME, Volnei Kestring

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1234-21.2012.811.0032

Código n.º 51204

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Cautelar Inominada proposta pela parte requerente 

BANCO BRADESCO S/A, em face de VOLNEI KESTRING, ambos 

devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Ademais, REVOGO quaisquer medidas liminares ou antecipatórias de 

tutela que acaso tenham sido deferidas no respectivo processo.

Isentos de pagamento de custas e emolumentos, forma do Art. 39 da Lei 

de Execução Fiscal - Lei 6830/80.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 30 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23949 Nr: 1036-86.2009.811.0032

 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: Helena Leandro dos Santos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jesus Vieira de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 9.309, Roque Pires da Rocha Filho - OAB:9870/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Pereira Machado - 

Procurador Federal - MT - OAB:Mat. 1526582

 Posto isto, proceda-se o cartório distribuidor a alteração do polo ativo da 

demanda, fazendo-se incluir o número atualizado do processo, retificando 

a capa. Após regularização do polo ativo, intime-se a autarquia federal 

para se pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

Providências.Rosário Oeste/MT, 31 de julho de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 126 Nr: 320-79.1997.811.0032

 AÇÃO: Depósito->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair Fernandes Masson

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Souza Ponce - 

OAB:9202/MT

 Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte Requerente e CONVERTO o 

presente processo de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, a seguir o rito previsto pelo art. 771 e ss. do Código de 

Processo Civil, tudo com fundamento no art. 4º do Decreto-lei 

911/69.Considerando que o exequente trouxe aos autos o cálculo 

atualizado, recebo a petição de fl. 416, e determino a CITAÇÃO do 

executado, no endereço indicado na procuração de fl. 409, para que, no 

prazo de três (03) dias, efetue o pagamento da dívida, acrescida de 

custas processuais e honorários advocatícios, sendo que em relação a 

esses fixo em dez por cento (10%) sobre o valor da causa.O MANDADO 

DE CITAÇÃO, PENHORA, AVALIAÇÃO E DEPÓSITO deverá ser expedido 

em duas (02) vias, a primeira com o propósito de promover a citação e a 

segunda com o objetivo de promover a penhora, avaliação e depósito, 

caso o débito não seja quitado no prazo legal de três (03) dias.Citado o 

executado, o Srº Oficial de Justiça juntará aos autos o mandado e a 

respectiva certidão, a partir do que começará a correr o prazo dos 

embargos. No caso de integral pagamento no prazo de três (03) dias, a 

verba honorária será automaticamente reduzida pela metade, 

considerando tal importe para o pagamento em questão.Para o 

cumprimento do mandado por Oficial de Justiça, verifique-se o disposto no 

art. 212, do CPC.A apreciação sobre bloqueio de contas do executado via 

BacenJud se dará após esgotado o prazo para pagamento.Remetam-se 

os autos ao Distribuidor para classificar adequadamente o processo, 

procedendo-se à retificação da capa dos autos, inclusive no que tange 

aos procuradores constituídos nos autos (f ls. 409, e 

414)Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo.Às providências. Rosário Oeste/MT, 31 de julho de 2018.Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27878 Nr: 771-16.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aparecido dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 771-16.2011.811.0032Código nº 27878Vara 

ÚnicaBLOQUEIO/ PENHORA ONLINEVistos em correição.[..]Assim, caso o 

bloqueio reste infrutífero, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, 

conforme requerido, com a finalidade de averiguar a existência de bens 

passíveis de penhora de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o resultado da referida 

consulta.Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas 
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por sigilo fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o 

gabinete da Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. 

Gestor Judicial, devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema 

Apolo a observação de que t ra ta-se de processo 

sigiloso.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.Rosário Oeste/MT, 25 de julho de 2018. Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1289 Nr: 97-58.1999.811.0032

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Leonídia Guizun, Orlando Guizun

 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:

 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.

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.: 13386 Nr: 840-92.2004.811.0032

 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: Manito Vital Ferreira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valdir Antônio Orsi, José Orivaldo Orsi, 

Freedom Agricultura e Pecuária Ltda, Chong You Tung, Chong Yueh Tung

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Antônio Antero de Almeida - 

OAB:368

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gelson Luís Gall de Oliveira - 

OAB:OAB/MT 3.966

 Vistos em correição.

Intime-se a parte autora, para que, no prazo de 10 (dez) dias se manifeste 

acerca do ofício de fl. 270.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 6337 Nr: 317-51.2002.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Maria Ferreira do Amaral e Silva.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sul América Companhia Nacional de Seguros 

S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Roberto de Souza 

Carmona - OAB:3863/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dianarú da Silva Paixão - 

OAB:10.105

 Vistos em correição.

Analisando detidamente os autos, verifico que muito embora tenha a parte 

indicado a existência de bloqueio no importe de R$ 35.520,68, em conta 

mantida perante o Banco Santander, em consulta ao sistema BacenJud, 

verifico a existência de bloqueio do numerário de R$ 21.861,63 (vinte um 

mil oitocentos e sessenta e um reais e sessenta e três centavos) junto ao 

Banco do Nordeste.

De todo modo, estando integralmente satisfeita a dívida exequenda, é 

medida de rigor o desbloqueio do montante em comento, assim como a 

extinção do processo por ter alcançado o objetivo colimado.

Ex positis, forte em tais fundamentos de fato e de direito, JULGO EXTINTO 

o processo, o que faço com arrimo no art. 924, do Código de Processo 

Civil.

Intime-se.

Arquive-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.: 28357 Nr: 1238-92.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Inês de Fátima Cerutti - Me, Inês de Fátima 

Cerutti

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Intime-se a parte exequente para que apresente, no prazo de 15 (quinze) 

dias, planilha atualizada do débito para que sejam realizadas pesquisas 

junto ao sistema BACENJUD, a fim de localizar valores ou ativos 

financeiros em nome da parte executada.

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.: 54849 Nr: 2841-35.2013.811.0032

 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: Maria da Conceição Goes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 

seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, e tudo o mais que dos autos consta, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO formulado pela Requerente, para condenar o 

Requerido Município de Rosário Oeste/MT a incorporar à remuneração da 

Requerente o percentual de 11,98%, decorrente da perda ocorrida quando 

da conversão do Real para URV, bem como, para condenar o Requerido, 

ao pagamento dos valores pretéritos, considerando a prescrição 

quinquenal dos valores referentes aos cinco anos anteriores ao 

ajuizamento desta ação, valores que serão apurados em liquidação de 

sentença, devendo a incorporação incidir também, sobre quaisquer 

verbas percebidas no período, inclusive 13º salário, férias, gratificações e 

demais vantagens que compõem a remuneração.Valores que deverão ser 

corrigidos, desde a citação, com correção monetária utilizando o índice 

oficial de remuneração básica da caderneta de poupança, nos termos do 

artigo 1º-F da Lei nº 9.494/97 com redação dada pela Lei nº 11.960/2009, 

e, juros de mora fixados em 6% ao ano.Nego o pedido para determinar ao 

Requerido que apresente a ficha financeira da Requerente referente a 

todo o período de trabalho em razão do princípio "nemo tenetur se 

detegere", isto é, o direito de não produzir provas contra si mesmo, sem 

prejuízos jurídicos, consolidado no novo Codex sob o Art. 379.Por 

consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC.Condeno o Requerido ao pagamento dos honorários 

advocatícios que fixo em R$ 2.000,00 (dois mil reais). Com ou sem recurso 

voluntário encaminhem-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça para o 

reexame necessário.Intime-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com 

as cautelas de estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 

2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56996 Nr: 1364-40.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Ad.de Assoc. Ouro 

Verde-MT-SICREDI OURO VERDE-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio dos Santos Silva, Trauda Konrath Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:11640
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestar sobre os documentos 

juntados em ref:55, bem como requerer o que entender de direito no prazo 

legal.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 15432 Nr: 946-20.2005.811.0032

 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: Apolonia dos Santos e Silva, Manoel Benedito da Silva., 

Neide Maria da Silva, Maria Luiza da Silva, Silvana dos Santos e Silva, 

Aline da Silva, José Airton da Silva, Domingas Cesarina da Silva, Luiz 

Carlos da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudia Aquino de Oliveira - 

OAB:7230, Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edna de Souza Miranda 

Soares - Procurador Federal - Procuradoria Geral Federal - 

OAB:3.958/MT

 Vistos em correição.

Promova-se o arquivamento do processo com as anotações e baixas 

necessárias.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54943 Nr: 2928-88.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rosário Oeste, através de seu 

representante legal

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Adão Correa de Moraes

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 2928-88.2013.811.0032

Código nº 54943

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de Execução Fiscal em que figura como Exequente o MUNICÍPIO 

DE ROSÁRIO OESTE e como Executado ANTONIO ADÃO CORREA DE 

MORAES, ambos devidamente qualificados nos autos.

Em petição de fls. 27/27, a Exequente informa a ocorrência de prescrição 

pugna pela extinção do processo.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do essencial.

Passo a decidir.

Dispõe o Código Tributário Nacional, em seu art. 156, inciso V, que o 

crédito tributário extingue-se com prescrição. Por sua vez, o art. 174, do 

mesmo Diploma vaticina que “a ação para a cobrança do crédito tributário 

prescreve em cinco anos, contados da data da sua constituição 

definitiva”.

 Neste cerne, no caso dos autos, é de se verificar que operou-se o 

decurso do prazo prescricional, razão pela qual o processo merece ser 

extinto com resolução de mérito.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito JULGO 

EXTINTA com resolução de mérito a presente execução fiscal, o que faço 

com arrimo no art. 156, V do Código Tributário Nacional c/c art. 924, V, do 

Código de Processo Civil.

Transitada em julgado a sentença, arquive-se os autos com as anotações 

e baixas necessárias.

Publique-se.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 27 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24396 Nr: 1581-59.2009.811.0032

 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: João Soares de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rede Cemat - Centrais Elétricas 

Matogrossenses

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Murillo Espínola de Oliveira 

Lima - OAB:3.127 - A

 Processo n.º 2009/387

 Código n.º 24396

Vara Única

Vistos em Correição.

À vista de tudo que dos autos consta HOMOLOGO por sentença, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos, o acordo celebrado entre JOÃO 

SOARES DE CAMPOS e REDE CEMAT – CENTRAIS ELÉTRICAS 

MATOGROSSENSES (fls. 191/192) – com resolução do mérito, a teor do 

que dispõe o art. 487, III, b, do Código de Processo Civil.

Advirto que caso o acordo entabulado entre as partes seja descumprido, 

poderão qualquer delas valer-se de execução de título judicial.

Custas e honorários conforme pactuado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 27 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 21911 Nr: 1166-13.2008.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cleide Fatima do Amaral

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Tessarolo Comercial Ltda - ME.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:MT. 4.651

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Marco Aurelio Monteiro 

Araújo - OAB:OAB/MT 8510, Rodrigo Donizete Lúcio - OAB:229202

 Processo n° 2008/211

 Código nº 21911

Vara Única

Vistos em correição.

Considerando a decisão de fls. 191/verso, anexo aos autos nesta 

oportunidade o protocolo emitido pelo sistema BACENJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 25 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27316 Nr: 373-69.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Militão Bispo de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 373-69.2011.811.0032

Código n.º 27316

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

Considerando a decisão de fls. 44/verso, anexo aos autos nesta 

oportunidade o recibo de protocolamento das consultas ora realizadas nos 
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sistemas BACENJUD e SIEL, para fim de localização de endereços da 

parte executada.

Encontrados endereços distintos daquele já objeto de tentativa anterior de 

citação/intimação do executado, desde logo DETERMINO a expedição de 

mandado com tal finalidade; caso contrário, expeça-se edital de citação 

em nome da(s) parte(s) executada(s), com prazo de 30 (trinta) dias, nos 

moldes do art. 8º, IV, da Lei nº 6.830/1980.

Intime-se.

Cumpra-se.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 27664 Nr: 1962-33.2010.811.0032

 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: Pedrina Marcelina Almeida

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: André Gonçalves Melado - 

OAB:8075/MT, Claudia Regina Oliveira Santos Ferreira - 

OAB:OAB/MT 10.765, Claudinez da Silva Pinto Junior - 

OAB:189492/SP, José Fernando Magioni - OAB:190236/SP, Marcia 

Regina Pereira da Silva Magalhães - OAB:OAB/MT 12.694

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do feito, 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.: 67069 Nr: 1295-37.2016.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): J. E PEDROSO ME (MERCADO CONQUISTA), 

Jorge Emerson Pedroso, VALDICEIA MARIA GOMES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Renato Chagas Correa da Silva 

- OAB:OAB/MT-8184-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar sobre a decisão e 

documentos de ref:29, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24644 Nr: 2060-86.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Rosário Oeste-MT (através de seu 

representante legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marilene Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Roque Pires da Rocha Filho - 

OAB:9870/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.: 2822 Nr: 43-34.1995.811.0032

 AÇÃO: Execução Contra a Fazenda Pública->Execução de Título 

Judicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio Aparecido Magnieri

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Município de Rosário Oeste-MT.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cláudio Vitalino - OAB:2937-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Vanderléia Favareto 

Trindade - OAB:5627

 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 Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 603 Nr: 11-92.1996.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Washington Soares Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ruth Marta Serra Nasser 

Paquer - OAB:3687-MT

 Processo n.º 11-92.1996.811.0032

Código nº 603

Vara Única

Vistos em Correição.

Diante do trânsito em julgado do acórdão retro, determino o arquivamento 

do processo, cumprindo-se as determinações contidas na sentença.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52112 Nr: 321-05.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Arlan Alvarenga de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ademir Rosa Gomes - 

OAB:11..390

 Processo eletrônico n.º 321-05.2013.811.0032

Código n.º 52112

Vara Única

 Vistos em correição.

Diante da constatação de que réu, vítimas e testemunhas não são 

domiciliadas nesta Comarca (certidão de fl.255), verifico que a audiência 

outrora aprazada para o dia 28/08/2018 restara prejudicada.

Posto isto, determino a expedição de precatória às Comarcas em que 

residem as partes, a fim de que seja designada audiência de instrução e 

julgamento para a colheita de depoimentos e/ou interrogatório das partes.

Determino a retirada de pauta da audiência outrora aprazada.

Intime-se.

Ciência ao Ministério Público.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54856 Nr: 2849-12.2013.811.0032

 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: Katiane de Almeida Saraiva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): O Município de Rosário Oeste-MT (através de 
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seu representante legal )

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Everton Benedito dos Anjos - 

OAB:OAB/MT 12.464-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 Processo n.º 2849-12.2013.811.0032

Código n.º 54856

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação Cautelar Inominada proposta pela parte requerente 

KATIANE DE ALMEIDA SARAIVA , em face de O MUNICÍPIO DE ROSÁRIO 

OESTE, ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Ademais, REVOGO quaisquer medidas liminares ou antecipatórias de 

tutela que acaso tenham sido deferidas no respectivo processo.

Isentos de pagamento de custas e emolumentos, forma do Art. 39 da Lei 

de Execução Fiscal - Lei 6830/80.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51296 Nr: 1357-19.2012.811.0032

 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: Sipal Indústria e Comércio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Transportes Stebella Ltda, Antonio Roberto 

Caliman

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eduardo Desidério - 

OAB:40321/PR, Fabio Luis Antonio - OAB:31149/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Roberto de Assis - 

OAB:OAB/MS 2762

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requerer o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do feito, 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.: 70276 Nr: 2801-48.2016.811.0032

 AÇÃO: Alimentos - Lei Especial Nº 5.478/68->Procedimentos Regidos por 

Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: LFA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RMP

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MOACIR RIBEIRO - OAB:3562

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 SENTENÇA

Vistos em correição.

Cuida-se de Alimentos Provisionais c/c Guarda Compartilhada e 

Regulamentação de Visitas intentada por LUIZ FERNANDO ALEXANDRE 

em favor de Luiz Felipe Marques Alexandre, e em desfavor de RAYNE 

MARQUES PEREIRA, todos devidamente qualificados nos autos.

Em cota de ref. 47, informa o Ministério Público que as partes transigiram 

nos autos de Cód. 70942, cujo objeto confunde-se com o aqui discutido.

Os autos vieram-me conclusos para decisão.

É o breve relatório.

Fundamento e decido.

Sem delongas, à vista da tríplice identidade existente entre os presentes 

autos e aqueles tombados sob o cód. 70942, é de se impor a extinção do 

presente processo por verificação de litispendência.

Ante o exposto, forte em tais fundamentos de fato e de direito JULGO 

EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, o que faço com arrimo no 

art. 485, V, do Código de Processo Civil.

Transladem-se as peças necessárias aos autos de cód. 70942.

Sem custas.

Arquive-se definitivamente, com as anotações e baixas necessárias.

Ciência ao MPE.

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.: 56981 Nr: 1352-26.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: José Ferreira Louzada

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GODA - OAB:7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1352-26.2014.811.0032 Código n.º 56981Vara ÚnicaVistos 

em correição.Trata-se de embargos à execução opostos pelo INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS em face de JOSÉ FERREIRA 

LOUZADA, ambos já devidamente qualificados.....Aduz a parte 

embargante, que a execução pretendida foi requerida em excesso, tendo 

em vista que a parte embargada apresentou planilha de cálculo no valor de 

R$ 36.594,36 (Trinta e seis mil quinhentos e noventa e quatro reais e trinta 

e seis centavos), haja vista que o valor apurado pela autarquia perfaz o 

montante de R$ 30.830,14 (Trinta mil oitocentos e trinta reais e quatorze 

centavos).Por tudo quanto exposto, ACOLHO PARCIALEMNTE OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO intentados pelo Instituto Nacional do Seguro 

Social – INSS, tão somente para o fim de determinar a exclusão do 

cômputo do período posterior à data de implantação do benefício 

(22/05/2009).Encaminhem-se os autos ao Contador Judicial para 

providenciar elaboração dos cálculos.CONDENO as partes 

proporcionalmente ao pagamento de custas e honorários, estes últimos 

que arbitro em 10% (dez por cento) do valor da causa. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Intimem-se as 

partes.Às providências.Cumpridas, arquive-se.Rosário Oeste/MT, 21 de 

junho de 2018.Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28254 Nr: 1135-85.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Odair José de Oliveira Moveis, Odair José de 

Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 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
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 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 56975 Nr: 1351-41.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Areliano da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e provimento nº 56/2007-CGJ/MT, intimo 

a parte autora a efetuar o pagamento de diligência no valor de R$ 

1.241,00(Mil, duzentos e quarenta e um reais), referente ao cumprimento 

do mandado no Bairro Zona Rural Fazenda Sete Estrelas, a ser ser 

recolhido através de Guia de Diligências, nos termos do provimento 

07/2017-CGJ/MT., a qual pode ser retirada no site em 

http:arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home ou diretamente da tela inicial do tjmt em 

aba serviços, icone Guias e preencher as lacunas com o numero único do 

processo e pesquisar e sempre marcar horário especial e seguir as 

listagens do sistema ou caso não consiga entrar em contato na Secretaria 

da Vara Única desta Comarca para esclarecimento e demais detalhes do 

sistema.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 2547 Nr: 302-53.2000.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: MPF, RdS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): IRdA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Lidia Lina de Azevedo 

Cavalcanti - OAB:8270-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MOACIR RIBEIRO - 

OAB:OAB/MT 3.562-B

 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.: 51850 Nr: 1971-24.2012.811.0032

 AÇÃO: Embargos->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Município de Rosário Oeste-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidineia Alves Martins, Adinéia de Almeida Luz, 

Jucilene Maria Pantaleão, Joana Maria da Silva, Ediane Guimara da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adilio Henrique da Costa - 

OAB:OAB/MT 10327 B, João Batista dos Anjos - OAB:6658/MT

 Vistos em Correição.

Intime-se a parte requerente, para que, no prazo de 05 (cinco) dias, 

requeira o que entender ser de direito ao regular prosseguimento do feito, 

sob pena de extinção do feito, 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.: 27899 Nr: 792-89.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jayme da Silva Resraurante -ME, Jayme da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 792-89.2011.811.0032

Código n.º 27899

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pela FAZENDA PÚBLICA 

ESTADUAL, em face de JAYME DA SILVA RESTAURANTE – ME, 

representado por JAYME DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos 

autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Ademais, REVOGO quaisquer medidas liminares ou antecipatórias de 

tutela que acaso tenham sido deferidas no respectivo processo.

Isentos de pagamento de custas e emolumentos, forma do Art. 39 da Lei 

de Execução Fiscal - Lei 6830/80.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76195 Nr: 3069-68.2017.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDER MAYER DE ALMEIDA MARTINS, MARIO 

JOSE DE SOUZA MARTINS JUNIOR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor para manifestar sobre o despacho e 

documento de ref:22, bem como requerer o que entender de direito no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 23937 Nr: 1174-53.2009.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ABC Primo Rossi Administradora de Consórcio Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosino Fortunato da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Edemilson Koji Motoda - 

OAB:OAB/SP 231.747

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1174-53.2009.811.0032

Código n.º 23937

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de petitório da parte Requerente em que pugna pela conversão 

do presente processo em ação executiva, nos termos do que vaticina o 

art. 4º, do Decreto-lei n.º 911/69.

 Inicialmente, dedilhando os autos, verifico que o bem alienado 

fiduciariamente não foi encontrado. Portanto, tenho que o pleito da parte 

Requerente merece acolhida. Isso porque, com a alteração introduzida no 

art. 4ª do Decreto-lei 911/69 pela já mencionada Lei 13.043/2014, tal 

possibilidade tornou-se expressa, conforme se vê:
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“Art. 4º Se o bem alienado fiduciariamente não for encontrado ou não se 

achar na posse do devedor, fica facultado ao credor requerer, nos 

mesmos autos, a conversão do pedido de busca e apreensão em ação 

executiva, na forma prevista no Capítulo II do Livro II da Lei no 5.869, de 11 

de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil”.

Ante o exposto, DEFIRO o pedido da parte Requerente e CONVERTO o 

presente processo de busca e apreensão em ação de execução de título 

extrajudicial, a seguir o rito previsto pelo art. 771 e ss. do Código de 

Processo Civil, tudo com fundamento no art. 4º do Decreto-lei 911/69.

Por oportuno, DEFIRO o prazo de 15 (quinze) dias para a parte exequente 

cumprir as formalidades previstas no art. 798 do NCPC.

Remetam-se os autos ao Distribuidor para classificar adequadamente o 

processo, procedendo-se à retificação da capa dos autos.

Intimem-se.

Expeça-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 27 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54322 Nr: 2362-42.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Salvador Araujo dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 2362-42.2013.811.0032

Código n.º 54322

Vara Única

BLOQUEIO/ PENHORA ONLINE.

Vistos em correição.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte Exequente com pedido 

de penhora online a ser realizado em ativos financeiros de titularidade 

da(s) parte(s) executada(s), SALVADOR ARAUJO DOS SANTOS, 

eventualmente existentes em conta bancária.

DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, do montante solicitado e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que 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, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 25 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 53460 Nr: 1571-73.2013.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Otavio de Oliveira Bastos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Romes Júlio Tomaz - 

OAB:Procurador/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 1571-73.2013.811.0032

Código n.º 53460

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte Exequente com pedido 

de penhora online a ser realizado em ativos financeiros de titularidade da 

parte executada, OTAVIO DE OLIVEIRA BASTOS, eventualmente 

existentes em conta bancária.

DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, do montante solicitado e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que 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, os executados deverão ser 

intimados 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 24 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 29048 Nr: 1924-84.2011.811.0032

 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: Glória da Silva Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ridalécio de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Mendes Muller Affi - 

OAB:OAB/MT 9022

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: NORMÉLIA OLIVEIRA DA 

SILVA - OAB:MT 11 967

 DECISÃO

Vistos em correição.

À vista do requerimento de cumprimento de senrtença, DETERMINO a 

intimação da parte executada, nos termos do art. 523 do CPC, para pagar 

o montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 

impugnação.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 16610 Nr: 1763-84.2005.811.0032

 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: Adriano Roque de Figueiredo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Orlando Martens - OAB:5782-b, 

Patricia Martens - OAB:18404-0/MT
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Allan José Metello de 

Siqueira - PROCURADOR FEDERAL DO INSS - - OAB:

 Posto isto, proceda-se o cartório distribuidor a alteração do polo ativo da 

demanda, fazendo-se incluir o número atualizado do processo, retificando 

a capa. Após regularização do polo ativo, intime-se a autarquia federal 

para se pronunciar no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Às 

Providências.Rosário Oeste/MT, 31 de julho de 2018.Ricardo Nicolino de 

CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 54221 Nr: 2270-64.2013.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Helton Marcos de Almeida Godoy

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jonas Mendes Barravieira - 

OAB:OAB/MT 13.116, MOACIR RIBEIRO - OAB:OAB/MT 3.562-B, Vania 

dos Santos - OAB:11332/MT

 Processo nº. 2270-64.2013.811.0032

Código n° 54221

Vara Única

Vistos em correição.

Considerando que já foram apresentadas as razoes recursais, bem como 

as contrarrazões ao recurso de apelação, promovo a remessa dos autos 

ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas homenagens, 

observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55029 Nr: 64-43.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Nilza Aparecida da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulce de Moura - Procuradora 

do Estado de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 64-43.2014.811.0032

Código n.º 55029

Vara Única

BLOQUEIO/ PENHORA ONLINE.

Vistos em correição.

A vista do petitório de fls. 27, verifico que não há contribuintes solidários 

em Certidão de Dívida Ativa acostada aos autos, motivo pelo qual DEFIRO 

a penhora online, via BACENJUD, do montante solicitado, tão somente em 

nome da parte executada NILZA APARECIDA DA SILVA, e nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que 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, o executado deverá ser 

intimado para, querendo, opor embargos.

Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor do débito, 

desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do artigo 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 25 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 24949 Nr: 2378-69.2008.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Rosário Oeste-MT (através de seu 

representante legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jaime Marcanzoni

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ademais, defiro o pedido de indisponibilidade de bens do executado, uma 

vez que preenchidos os requisitos legais previstos no artigo 185-A, 

expeça-se ofício ao Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de 

Rosário Oeste a fim de promover averbação.Intimem-se.Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Rosário Oeste/MT, 19 

de julho de 2018. Ricardo Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28101 Nr: 985-07.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H da Mata Filho ME, Hercilio da Mata Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 985-07.2011.811.0032

Código n.º 28101

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de petitório acostado aos autos pela parte Exequente com pedido 

de penhora online a ser realizado em ativos financeiros de titularidade da 

parte executada, H DA MATA FILHO ME e HERCILIO DA MATA FILHO, 

eventualmente existentes em conta bancária.

DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, do montante solicitado e, nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de protocolamento de 

bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que 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, os executados deverão ser 

intimados 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 20 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 28091 Nr: 1808-49.2009.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A Fazenda Pública Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Almeida & Ribeiro Ltda, João Bosco Ribeiro, 

Enir Ferreira de Almeida Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jenz Prochnow Junior - 

Procurador do Estado - OAB:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Diante o decurso de prazo requerido, intime-se a parte exequente para 

que requeira o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

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.: 55432 Nr: 411-76.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Créd. de Livre Adm. de Assoc.Ouro 

Verde-MT- Sicredi Ouro Verde-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cerpisa Indústria Ceramica Ltda - ME, Luiz 

Rosa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Assis Rosa - 

OAB:OAB/MS 12.809, VANESSA ROCHA DE OLIVEIRA - OAB:18714/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Carlos Antonio Mendes da 

Silva - OAB:12433

 Vistos em correição.

À vista dos autos, verifico que as partes encontram-se em tratativas de 

acordo, motivo pelo qual acolho a pretensão autoral e promovo a 

SUSPENSÃO do processo, com fulcro no artigo 922 do CPC, até seu 

efetivo cumprimento ou eventual denuncia de quebra de acordo.

Remetam-se os autos ao arquivo provisório.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 7819 Nr: 439-64.2002.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Itaituba Agro Industrial S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Benedito Franco Pereira, Meiry Cristina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Maria Anita Mesacasa - 

OAB:2.963-A, Mariana de Oliveira Melo - OAB:26.060/PE

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Silas Augusto de Souza - 

OAB:5122-B

 Vistos em correição.

Intime a parte requerida, por meio do DJe, para que informe nos autos seu 

endereço atualizado, com arrimo no art. 77, V do CPC, sob pena de 

prosseguimento do processo a sua revelia.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51067 Nr: 1061-94.2012.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juninho Odair do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: THAIS DE OLIVEIRA - 

DEFENSORA PUBLICA - OAB:17346/B

 Processo nº. 1061-94.2012.811.0032

Código n° 51067

Vara Única

Vistos em correição.

À vista da interposição dos recursos de apelação interpostos pelo réu e 

pela acusação, e diante da certidão de tempestividade dos mesmos, os 

receb.

Promova-se vista dos autos ao MPE para apresentação das contrarrazões 

ao recurso da defesa e, em seguida, independentemente de nova decisão, 

remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça, com as nossas 

homenagens, observando-se as formalidades legais.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 27 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 52658 Nr: 809-57.2013.811.0032

 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: JMI Distribuidora Ltda - ME, Juliano Moraes Pereira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Prefeitura Municipal de Rosário Oeste/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aneirton Parreira Silva - 

OAB:OAB/MT 3.577-B, THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA - 

OAB:19809/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Dejair Roberto Liu Junior - 

Procurador Municipal - OAB:

 Processo n.º 809-57.2013.811.0032

Código n.º 52658

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Cobrança proposta pela JMI DISTRIBUIDORA LTDA - 

ME, em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE/MT, todos 

devidamente qualificados nos autos.

Em manifestação, JMI DISTRIBUIDORA LTDA - ME (fls.152), pugnou pela 

homologação do acordo entabulado entre as partes, no qual ajustaram de 

forma livre e espontânea, e foi cumprido integralmente pela parte 

requerida.

Os autos vieram-me conclusos.

É o relato do necessário.

 Fundamento e Decido.

Inicialmente, tendo em vista as informações trazidas aos autos, verifico 

que as partes, com escopo de pôr fim a presente demanda, entabularam 

acordo, cujo objeto coincide com aquele posto na presente ação de 

cobrança.

Com efeito, vislumbro que os requisitos de validade, existência e eficácia 

do negócio jurídico encontram-se presentes no acordo ora entabulado, de 

molde a abranger integralmente o objeto da lide.

Ante o exposto e, por tudo mais que dos autos consta, HOMOLOGO por 

sentença o acordo celebrado entre as partes, JMI DISTRIBUIDORA LTDA - 

ME em face da PREFEITURA MUNICIPAL DE ROSÁRIO OESTE, para que 

surta seus jurídicos e legais efeitos.

Com efeito, JULGO EXTINTO o processo com resolução do mérito, na 

forma do artigo 487, inciso III, alínea “b”, do CPC.

 Custas e honorários conforme pactuado.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, de 27 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25687 Nr: 637-23.2010.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Honda S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João de Almeida Godoes Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Nelson Paschoalotto - 

OAB:OAB/MT 8530-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 637-23.2010.811.0032

Código n.º 25687

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Ação de Busca e Apreensão proposta por BANCO HONDA 

S/A, em face de JOÃO DE ALMEIDA GODOES FILHO, ambos devidamente 

qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte.

 É o relatório do necessário.
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 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Ademais, REVOGO quaisquer medidas liminares ou antecipatórias de 

tutela que acaso tenham sido deferidas no respectivo processo.

Condeno a parte autora às custas processuais.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 51018 Nr: 998-69.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso Sicredi 

Centro Norte-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luzito Bernardino do Nascimento, Martinho 

Bernardino do Nascimento

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº. 998-69.2012.811.0032

Código nº. 51018

Vara Ùnica

DECISÃO

Vistos em correição.

Trata-se de petitório da parte exequente objetivando a localização de 

patrimônio passível de constrição judicial para satisfação do débito 

exequendo.

Com efeito, realizadas diligências outras no sentido de localização de bens 

da parte executada e restando todas elas infrutíferas, afigura-se razoável 

a quebra do sigilo fiscal da mesma.

Posto isto, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme requerido, 

com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de penhora 

de propriedade da parte executada, e nesta oportunidade, anexo a esta 

decisão o resultado da referida consulta.

Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas por sigilo 

fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o gabinete da 

Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. Gestor Judicial, 

devendo-se colocar no sistema Apolo a observação de que trata-se de 

processo sigiloso.

 Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 25 de Julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 5383 Nr: 139-05.2002.811.0032

 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 Financiamentos S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Marcelo Soares da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056, Saionara Mari - OAB:OAB-5225

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 139-05.2002.811.0032

Código n° 5383

Vara única

DECISÃO

Vistos em correição.

Inicialmente, DEFIRO o pedido de Gratuidade de Justiça, nos termos do 

art.98 e ss. do CPC.

À vista do pleito de liquidação de sentença quanto às verbas honorárias, 

DETERMINO a intimação da parte executada, nos termos do art. 523 do 

CPC, para pagar o montante do débito no prazo de 15 (quinze) dias.

 Não ocorrendo pagamento voluntário no prazo do caput, o débito será 

acrescido de multa de 10% (dez por cento), nos termos do parágrafo 

primeiro do art. 523 do CPC.

Transcorrido o prazo supracitado sem o pagamento voluntário, inicia-se o 

prazo de 15 (quinze) dias para que a parte executada, independentemente 

de penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, 

impugnação.

Por sua vez, não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, 

façam os autos conclusos para realização de busca de bens passíveis de 

penhora, seguindo-se aos atos de expropriação previstos em lei, até a 

satisfação integral do débito.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

Rosário Oeste/MT, 19 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 25809 Nr: 765-43.2010.811.0032

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aretusa do Amaral Moura

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antônio Pereira de Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública Estadual - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEJAIR ROBERTO LIUN 

JUNIOR - OAB:10777

 Processo n° 765-43.2010.811.0032

 Código nº 25809

Vara Única

Vistos em correição.

Considerando a decisão de fls.74, anexo aos autos nesta oportunidade o 

recibo de protocolo das consultas realizadas através do sistema 

BACENJUD.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 26 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 55067 Nr: 107-77.2014.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão de Assoc. 

Centro Norte - Sicredi

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valentino Carmo da Silva, Paulo Aureliano da 

Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 389 - OAB:OAB/MT 19.077-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 107-77.2014.811.0032

 Código nº 55067

Vara Única

DECISÃO.

Vistos em correição.

Considerando a decisão de fls. 87/verso, anexo aos autos nesta 

oportunidade o recibo de protocolamento de bloqueio de valores emitido 

pelo sistema BACENJUD, que, confirmados deverão ficar 

indisponibilizados.

Por fim, não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou 

sendo estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da 
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execução, desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema 

RENAJUD, realizando-se restrição em eventuais veículos existentes em 

nome dos executados, o qual deverá ser feito pela secretaria.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Às providências.

 Rosário Oeste/MT, 25 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18104 Nr: 853-23.2006.811.0032

 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: Anaide Quirina Conrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 

7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cristina Velloso Cruz - 

Procuradora Federal - OAB:Mat. 1552965

 Vistos em correição.

Considerando a necessidade de redesignação da solenidade outrora 

aprazada, notadamente em virtude do Tribunal do Júri que se realizará na 

data de 21 de agosto de 2018, designo nova assentada para o dia 18 de 

setembro de 2018 às 17h00min.

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.: 51467 Nr: 1587-61.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso Sicredi 

Centro Norte-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ailson Benedito Alves de Arruda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandry Chekerdemian 

Sanchik Tulio - OAB:OAB/MT 11.876-A, Marco André Honda Flores - 

OAB:OAB/MT 9708-A, Rosangela da Rosa Correa - OAB:OAB/MT 

16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

Inicialmente, retifique-se a capa dos autos fazendo-se constar novos 

causídicos a parte exequente conforme petitório de fls. 60.

Em seguida, intime-se a parte exequente para que ratifique o pleito de fls. 

58, ou requeira o que entender de direito no prazo de 15 (quinze) dias.

 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.: 51468 Nr: 1588-46.2012.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: C.C.C.L.A.A. Centro Norte do Mato Grosso Sicredi 

Centro Norte-MT.

 PARTE(S) REQUERIDA(S): V.B. de Almeida Lanchonete -ME, Valdemir 

Benedito de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rosangela da Rosa Correa - 

OAB:OAB/MT 16.308-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se restrição em eventuais veículos existentes em nome do(os) 

executado(os).Por fim, DEFIRO a busca pelo sistema INFOJUD, conforme 

requerido, com a finalidade de averiguar a existência de bens passíveis de 

penhora de propriedade da(s) parte(s) executada(s), e nesta 

oportunidade, anexo a esta decisão o resultado da referida 

consulta.Ressalto que as informações porventura obtidas são protegidas 

por sigilo fiscal, devendo o processo, a partir de então, tramitar entre o 

gabinete da Vara Única e a Secretaria por intermédio exclusivo da Sr. 

Gestor Judicial, devendo-se colocar na capa dos autos e no sistema 

Apolo a observação de que t ra ta-se de processo 

sigiloso.Intimem-se.Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas 

de estilo.Às providências.Rosário Oeste/MT, 20 de julho de 2018. Ricardo 

Nicolino de CastroJuiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 1118 Nr: 31-54.1994.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BdBS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LGR, CMDO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo nº 31-54.1994.811.0032

Código nº 1118

Vara Única

BLOQUEIO/ PENHORA ONLINE

Vistos em correição.

Trata-se de pedido de penhora de bens do executado LUIZ GONZAGA 

RUIZ e CRISTINO MILITINO DE OLIVEIRA, passíveis de restrição judicial via 

BACENJUD e, sucessivamente, realização de buscas através do 

RENAJUD.

Incialmente, tendo em vista a ordem preferencial para a realização de 

penhora que estatui o artigo 835 do novo CPC, imperiosa a observação da 

referida ordem.

Desta feita, DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, no montante 

solicitado, e nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados.

Consigne-se, ainda, que 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, os executados deverão ser 

intimados 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 831 

e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente.

Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema BACENJUD, ou sendo 

estes em valores insuficientes para o cumprimento integral da execução, 

desde já DEFIRO o pedido de consulta através do sistema RENAJUD, 

realizando-se restrição em eventuais veículos existentes em nome dos 

executados.

Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

Rosário Oeste/MT, 18 de julho de 2018.

 Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 50421 Nr: 2236-60.2011.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Joaquim da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: César Lima do Nascimento - 

OAB:OAB/MT 4.651

 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.
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 Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 4454 Nr: 1560-64.2001.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: O Município de Rosário Oeste-MT (através de seu 

representante legal )

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gonçalo Alonso de Almeida

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Emerson Flávio de Andrade - 

OAB:OAB/MT 6.730

 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.: 51202 Nr: 1230-81.2012.811.0032

 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: Camilo Henrique da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Murillo Espicalquis Maschio - 

OAB:11540-B/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 das Partes

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 17631 Nr: 526-78.2006.811.0032

 AÇÃO: Execução de Sentença (arts. 632 e 730 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL 

- 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: Izabel Bezerra da Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Instituto Nacional do Seguro Social INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Goda - OAB:OAB/MT 

7188

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana de Lourdes Barbosa 

Bastos - PROCURADORA FEDERAL - INSS - - OAB:

 Processo n.º 526-78.2006.811.0032

 Código n.º 17631

Vara Única

DECISÃO

Vistos em correição.

IZABEL BEZERRA DA COSTA, já qualificado nos autos, vem por meio de 

advogado constituído, propor cumprimento de sentença em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS.

RECEBO a petição sub examine, que tramitará segundo o rito especial do 

artigo 534 e seguintes do CPC.

Intime-se a parte Executada, por meio de remessa eletrônica dos autos 

(convênio INSS e TJ/MT), ou se necessário face ausência de convênio, na 

forma do artigo 535 do NCPC, a qual poderá impugnar a execução no 

prazo ordinário de 30 (trinta) dias, nos próprios autos.

Após, com a apresentação de impugnação, intime-se a parte Exequente 

para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) dias.

Se acaso superado tal prazo, não havendo impugnação à execução ou 

rejeitadas as arguições da executada, certifique-se à imediata conclusão 

para fins e prazos previstos no parágrafo terceiro, incisos I e II do art. 535 

do NCPC e observância da RESOLUÇÃO CNJ 115/2010.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às Providências.

Rosário Oeste/MT, 27 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 11725 Nr: 5-07.2004.811.0032

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: A União

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bebidas Vale do Rio Manso LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliane Moreno Heidgger da 

Silva - Procuradora da União - Fazenda Nacional - OAB:OAB/MT 2287

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n.º 5-07.2004.811.0032

Código n.º 11725

Vara Única

SENTENÇA

Vistos em correição.

Trata-se de Execução Fiscal proposta pela UNIÃO em face de BEBIDAS 

VALE DO RIO MANSO LTDA., ambos devidamente qualificados nos autos.

Compulsando estes autos, consta-se que a parte autora fora devidamente 

intimada para manifestar o seu interesse no prosseguimento do feito, 

promovendo sua regularização processual, entretanto, quedou-se inerte.

Os autos vieram-me conclusos.

 É o relatório do necessário.

 Passo a decidir.

A demanda deve ser extinta no estado em que se encontra.

Neste ínterim, uma vez constatado o desinteresse de qualquer das partes 

em dar continuidade no processo, resta tão somente a este Magistrado a 

via da extinção do processo sem resolução do mérito, mormente porque 

em que pese à incidência do impulso oficial como regra geral, há atos 

processuais que são de competência privativa das partes e que, portanto, 

não podem ser supridas pelo juízo de ofício.

Ademais, registre-se, por oportuno, que o interesse processual é uma das 

condições da ação, e sem elas o processo não pode se desenvolver 

válida e regularmente.

Ante o exposto, forte nos fundamentos de fato e de direito alhures, 

JULGO EXTINTO o presente processo, sem resolução do mérito, o que 

faço com fundamento no art. 485, incisos III, do Código de Processo Civil.

Ademais, REVOGO qualquer medida expropriatória praticada nos autos.

Isentos de pagamento de custas e emolumentos, forma do Art. 39 da Lei 

de Execução Fiscal - Lei 6830/80.

Intime-se.

Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.

 Às providências.

Rosário Oeste/MT, 31 de julho de 2018.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81769 Nr: 1607-42.2018.811.0032

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marli da Silva Neves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonio Leandro Pereira Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE DA SILVA CAMPOS 

SOUZA - OAB:15097

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Karina Paula Faustino da 

Silva - OAB:OAB/MT 15829-A

 Certifico que a contestação de ref:41, bem ainda a reconvenção, são 

tempestivas. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor, para manifestação no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 80259 Nr: 654-78.2018.811.0032

 AÇÃO: Averiguação de Paternidade->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: RDSM, RDSM(

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIOVANNA MARIELLY DA SILVA 

SANTOS - DEFENSORA PUBLICA - OAB:6963/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que decorreu o prazo para o requerido apresentar contestação. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76829 Nr: 3450-76.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P e t i ç ã o - > A t o s  e  e x p e d i e n t e s - > O u t r o s 

Procedimentos->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Caruana S/A - Sociedade de Crédito, Financiamento e 

Investimento

 PARTE(S) REQUERIDA(S): São Cristovão Transportes EIRELI ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEUZA ANNA COBEIN - 

OAB:30650

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manfistar sobre a certidão de ref:17, 

bem como requerer o que entender de direito sob pena de arquivamento.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 79364 Nr: 183-62.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBdC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AMDJ, MMDJ, SABdJ, GMDJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Karina Paulo Faustino da Silva - 

OAB:15829-A, Nilton Marcos Nunes Pereira - OAB:15481

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifestação, bem como requerer o que 

entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81720 Nr: 1572-82.2018.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ademir Kwecinski

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TELEFONIA BRASIL S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública da Comarca 

de Rosário Oeste - MT - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:30, fopi apresentada no prazo legal. 

Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impungação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 74943 Nr: 2325-73.2017.811.0032

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO BRADESCO S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADAO LUIS ARRUDA BASTOS - 

OAB:19862/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:OAB/MT 3.056

 Certifico que a contestação de ref:32, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo apresentar impugnação, no 

prazo legal

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 81171 Nr: 1158-84.2018.811.0032

 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: Paulo Sérgio Garbin, Marlene de Arruda Garbin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CARLOS ALBERTO BENETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDIVANI PEREIRA SILVA - 

OAB:10235

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que a contestação de ref:29, foi apresentada no prazo legal. Nos 

termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para querendo, apresentar impugnação no 

prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 76288 Nr: 3129-41.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lilian Deyse de Omena Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIANOTTI AMADOR MORAES 

GOMES - OAB:18216/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o banco autor, para manifestação, bem como requerer 

o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 72222 Nr: 951-22.2017.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CAdCS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PADS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Brasil Saliba - 

OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os autos com a 

finalidade de intimar o autor, para manifetar sobre a certidão de ref:23, 

bem como requerer o que entender de direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 69168 Nr: 2357-15.2016.811.0032

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NILSON DE SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Manoel Archanjo Dama Filho - 

OAB:OAB/MT 4.482, Marcelo Brasil Saliba - OAB:11546

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que o requerido citado (ref:32) deixou decorrer o prazo sem 

manifestação. Nos termos do Provimento 56/2007 da CGJ, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar o autor, para requerer o que entender de 

direito no prazo legal.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ricardo Nicolino de Castro

 Cod. Proc.: 18233 Nr: 1068-96.2006.811.0032

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Fernando Lemes do Prado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Roberto de Almeida Gil - 
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OAB:7154

 Vistos em correição.

Aguarde-se o cumprimento de carta precatória para oitiva da vítima na 

Comarca de Nova Mutum.

Homologo a desistência da testemunha requerida pelo Ministério Público.

Após o retorno da carta precatória, considerando que todas as 

testemunhas, bem como o denunciado, já foram ouvidos, intimem-se as 

partes para apresentarem alegações finais no prazo legal.

Em seguida, conclusos para sentença.

Nada mais havendo a consignar, por mim, Hayde Nathanielen da Silva 

Schulz, foi lavrado o presente termo, que vai assinado pelos presentes.

Ricardo Nicolino de Castro

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000345-74.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RONIELTON SILVA DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT0014519A (ADVOGADO)

FABIO JOSE DOS SANTOS OAB - MT0016263A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000345-74.2017.8.11.0032 REQUERENTE: RONIELTON SILVA DA CRUZ 

REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

Considerando o trânsito em julgado da sentença outrora proferida,nos 

termos do que dispõe o Provimento 68/2018-CNJ, intime-se a parte 

contrária para se manifestar sobre o levantamento de valores, no prazo 

de 2 dias. Em caso de inércia, ou anuência, DETERMINO a imediata 

expedição de Alvará em favor do patrono da parte vencedora, ou, em sua 

falta, diretamente ao seu beneficiário, para fim de levantamento dos 

valores depositados judicialmente, Cumprida a determinação supra, 

arquivem-se os autos procedendo-se às anotações e baixas necessárias. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000301-55.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA MARIA RODRIGUES DO PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUTE SOUZA OLIVEIRA OAB - MT0018250A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN S.A. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

1000301-55.2017.8.11.0032. REQUERENTE: TANIA MARIA RODRIGUES DO 

PRADO REQUERIDO: BANCO PAN S.A. Vistos em correição. Intime-se a 

parte requerente, através de sua advogada, para informar nos autos, no 

prazo de 05 (cinco) dias, o endereço atual e correto da parte requerida, 

sob pena de extinção do processo. Aportando aos autos o endereço 

correto, proceda-se com a citação e intimação da parte requerida, nos 

termos da decisão anterior, designando-se nova audiência de conciliação. 

Decorrido tal prazo sem manifestação, certifique-se, e remetam conclusos 

para extinção. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000161-55.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JUCINEIA SOUZA LINHARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT0012918A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT0014992S 

(ADVOGADO)

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT0013431A-A 

(ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000161-55.2016.8.11.0032 REQUERENTE: JUCINEIA SOUZA LINHARES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando o trânsito em 

julgado da sentença outrora proferida, nos termos do que dispõe o 

Provimento 68/2018-CNJ, intime-se a parte contrária para se manifestar 

sobre o levantamento de valores, no prazo de 2 dias. Em caso de inércia, 

ou anuência, DETERMINO a imediata expedição de Alvará em favor do 

patrono da parte vencedora, ou, em sua falta, diretamente ao seu 

beneficiário, para fim de levantamento dos valores depositados 

judicialmente. Cumprida a determinação supra, arquivem-se os autos 

procedendo-se às anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000361-28.2017.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA FERREIRA DA SILVA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo n.º: 

1000361-28.2017.8.11.0032 REQUERENTE: ELIANA FERREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S.A. Vistos. Considerando o trânsito em 

julgado da sentença outrora proferida, nos termos do que dispõe o 

Provimento 68/2018-CNJ, intime-se a parte contrária para se manifestar 

sobre o levantamento de valores, no prazo de 2 dias. Em caso de inércia, 

ou anuência, DETERMINO a imediata expedição de Alvará em favor do 

patrono da parte vencedora, ou, em sua falta, diretamente ao seu 

beneficiário, para fim de levantamento dos valores depositados 

judicialmente. Cumprida a determinação supra, arquivem-se os autos 

procedendo-se às anotações e baixas necessárias. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8020001-63.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NAIR SILVEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA DE JESUS CARVALHO PIMENTEL OAB - MT0015912A-O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - MT0017603S (ADVOGADO)

WILSON ROBERTO PEIXOTO JUNIOR OAB - MT0008032A-B (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DESPACHO Processo: 

8020001-63.2015.8.11.0032. REQUERENTE: MARIA NAIR SILVEIRA DE 

ARAUJO REQUERIDO: SKY BRASIL SERVICOS LTDA Vistos em correição. 

Em consulta realizada por este magistrado nesta data, nos bancos de 

dados do SPC Brasil/Serasa, não foi encontrada nenhuma inscrição do 

nome da autora, realizada pela requerida Sky. Portanto, não há que se 

falar em descumprimento da sentença. Considerando que já houve 

pronunciamento judicial acerca do recurso inominado e dos embargos de 

declaração interpostos pela parte autora, e não havendo mais o que 

deliberar, proceda-se ao arquivamento destes autos, com baixa no 

sistema, com as cautelas devidas. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010182-10.2012.8.11.0032
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Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA MARIA OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANE RODRIGUES BARROS OAB - MT0013028A (ADVOGADO)

CESAR LIMA DO NASCIMENTO OAB - MT0004651A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LUMI CONFECCOES LTDA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

8010182-10.2012.8.11.0032. REQUERENTE: TEREZA MARIA OLIVEIRA 

REQUERIDO: LUMI CONFECCOES LTDA Dispensado o relatório. I - 

FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente, muito embora tenha a parte recorrente 

interposto embargos de declaração, é certo que, na hipótese, não de 

encontra atendido o cabimento recursal, uma vez que não há autorização 

legal para interposição de recurso em face de certidão, de modo que não 

recebo o recurso interposto. Por outra banda, vilslumbrando-se erro 

material na decisão que julgou extinto o processo sem resolução do 

mérito, no tocante à condenação da parte promovente em custas, uma vez 

que é certo que no âmbito dos Juizados Especiais não há ônus de 

sucumbência, promovo a sua retificação de ofício a fim de tornar sem 

efeito a condenação da parte autora em custas processuais. II - 

DISPOSITIVO Ante o exposto, forte em tais fundamento de fato e de 

direito, deixo de conhecer dos embargos de declaração interposto, 

retificando, de ofício, o dispositivo da sentença outrora proferida no ponto 

em que condena a parte autora em custas processuais. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providencias. ROSÁRIO OESTE, 18 de julho de 2018. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-22.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT0005950S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LOYO DE MEIRA LINS OAB - PE0021415A (ADVOGADO)

ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO OAB - SP179209 

(ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

RICARDO MALACHIAS CICONELO OAB - SP0130857A (ADVOGADO)

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

8010080-22.2011.8.11.0032. REQUERENTE: GERALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA. DECISÃO Trata-se de petitório acostado aos autos pela 

parte Exequente com pedido de penhora online a ser realizado em ativos 

financeiros de titularidade da parte executada, eventualmente existentes 

em conta bancária. Pois bem. DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, do 

montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados. Consigne-se, ainda, que 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, o(s) 

executado(s) deverá(ão) ser intimado(s) 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 

831 e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente. Expeça-se alvará atinente aos valores outroea penhorados. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 23 de julho de 2018. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000013-73.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

IRMES DE PAULA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT0021291A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 16:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010080-22.2011.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO JOVENTINO COELHO OAB - MT0005950S (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO LOYO DE MEIRA LINS OAB - PE0021415A (ADVOGADO)

ALESSANDRA FRANCISCO DE MELO FRANCO OAB - SP179209 

(ADVOGADO)

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

RICARDO MALACHIAS CICONELO OAB - SP0130857A (ADVOGADO)

HELIO DE PASSOS CRAVEIRO FILHO OAB - GO0015190A (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE DECISÃO Processo: 

8010080-22.2011.8.11.0032. REQUERENTE: GERALDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LIDERPRIME - ADMINISTRADORA DE CARTOES DE 

CREDITO LTDA. DECISÃO Trata-se de petitório acostado aos autos pela 

parte Exequente com pedido de penhora online a ser realizado em ativos 

financeiros de titularidade da parte executada, eventualmente existentes 

em conta bancária. Pois bem. DEFIRO a penhora online, via BACENJUD, do 

montante solicitado e, nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo 

de protocolamento de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados. Consigne-se, ainda, que 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, o(s) 

executado(s) deverá(ão) ser intimado(s) 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 

831 e 836 do CPC, não se formalizará a penhora quando o seu objeto for 

insuficiente. Expeça-se alvará atinente aos valores outroea penhorados. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as cautelas de 

estilo. Às providências. Rosário Oeste/MT, 23 de julho de 2018. Ricardo 

Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-32.2015.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

NADIR INES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS EDUARDO DE CASTRO NASSIF OAB - MT0011866A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT0013333A-O 

(ADVOGADO)

 

Nos termos da legislação vigente e do Provimento n. 56/2007 - CGJ, 

impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte autora, para 

manifestar-se nos autos, requerendo o que entender de direito, no prazo 

legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000027-57.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:
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DEIVISON BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 17:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000036-19.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA GORETT NUNES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAYNA NUNES DE ARRUDA OAB - MT0017625A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 28 de NOVEMBRO de 2018, às 17:30 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000011-74.2016.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

RECH AGRICOLA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY DA SILVA BERGAMIM OAB - MT18696/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NILTON MARCOS NUNES PEREIRA OAB - MT15481/O (ADVOGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ROSÁRIO OESTE SENTENÇA Processo: 

1000011-74.2016.8.11.0032. REQUERENTE: RECH AGRICOLA LTDA 

REQUERIDO: THALYTA STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO Vistos. Relatório 

dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95. Passo a sentenciar o 

processo no estado em que se encontra, com apoio no art. 355, I do 

NCPC. Trata-se de reclamação cível ajuizada por RECH AGRICOLA LTDA, 

representada por DANILO VILELA BERTONI, em face de THALYTA 

STHEPHANI ALMEIDA RIBEIRO. Cediço que somente estão autorizadas a 

ingressar com ação perante os Juizados Especiais Cíveis as pessoas 

físicas, as microempresas e empresas de pequeno porte, consoante 

expressa previsão legal disposta no art. 8º, §1º, da Lei 9.099/95, com os 

acréscimos da Lei Complementar nº 123/06. Por sua vez, o Enunciado 135 

do FONAJE reza que o acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada. Nessa esteira, a jurisprudência se 

pacificou no sentido de que a empresa de pequeno porte, desde que 

aderente ao Simples Nacional, pode litigar ativamente no sistema dos 

Juizados Especiais Cíveis, conforme se vê: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. 

ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO COMPROVADA A CONDIÇÃO DE 

MICROEMPRESA, EMPRESA DE PEQUENO PORTE OU OPTANTE PELO 

SIMPLES NACIONAL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ILEGITIMIDADE ATIVA 

MANTIDA. Considerando que a autora se trata de Sociedade por Cotas de 

Responsabilidade Limitada, não optante pelo Simples Nacional, não tem 

legitimidade ativa para as demandas de competência dos Juizados 

Especiais Cíveis. Inteligência do art. 8º, § 1º, da Lei 9.099/95 e art. 74, da 

Lei Complementar nº 123/2006, estabelecendo que somente estão 

legitimadas para ser parte autora nos Juizados Especiais as pessoas 

jurídicas que comprovarem sua natureza de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, ou ainda sociedade limitada optante pelo simples nacional. 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-RS. Recurso Cível Nº 71004162434, 1ª Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Lucas Maltez Kachny, Julgado 

em 25/06/2013) PROCESSUAL. LETIGIMIDADE DE PARTE. NATUREZA 

JURÍDICA DA PARTE AUTORA ENQUADRADA COMO SOCIEDADE POR 

COTAS DE RESPONSABILI DADE LTDA. PESSOA JURÍDICA NÃO OPTANTE 

PELO SIMPLES NACIONAL. VEDAÇÃO PARA PROPOSITURA DE 

DEMANDA NO RITO DOS JUIZADOS ESPECIAS. AUSÊNCIA DE 

CAPACIDADE DE ESTAR EM JUÍZO. EXTINÇÃO DA AÇÃO, DE OFÍCIO, SEM 

JULGA MENTO DO MÉ RITO. De acordo com a regra do art. 8° da lei 

9.099/95, somente podem demandar nos Juizados Especiais Cíveis as 

pessoas físicas e as microempresas, bem como, com o advento da Lei 

Complementar n.º 123/2006, de 14-12-2006, as empresas de pequeno 

porte. Figurando no polo ativo pessoa jurídica que possui natureza jurídica 

de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada, não optante pelo 

Simples Nacional e não tendo a condição de microempresa ou empresa de 

pequeno porte, é de ser reconhecida, de ofício, a sua incapacidade para 

propor ação no rito sumaríssimo. PROCESSO EXTINTO. RECURSO 

PREJUDICADO. (Recurso Cível Nº 71004539086, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de Souza Costa Pacheco, 

Julgado em 07/08/2013) No caso destes autos, em consulta realizada no 

s i t e  d a  R e c e i t a  F e d e r a l 

(http://www.receita.fazenda.gov.br/SimplesNacional/), por economia e 

celeridade processuais, constata-se que a empresa autora possui 

natureza jurídica de Sociedade por Cotas de Responsabilidade Limitada e 

não é optante do Simples Nacional. Diante do exposto, considerando que a 

empresa reclamante não possui capacidade para figurar no polo ativo, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução de mérito, com fulcro no 

art. 51, IV, c/c art. 8º, § 1º, ambos da Lei 9.099/95. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios, em razão do disposto nos arts. 54 

e 55 da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE. Publicada pelo 

Pje. Intime-se. Cumpra-se. ROSEMILIA LIMA GUEDES Juíza Leiga Vistos 

etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de 

sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

RICARDO NICOLINO DE CASTRO Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO

Processo Número: 1000163-54.2018.8.11.0032

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL MODESTO BRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MAMEDE LIMA PARREIRA OAB - MT0019809A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

· Certifico que por determinação do MM. Juiz de Direito Dr° Ricardo Nicolino 

de Castro, designa o dia 05 de DEZEMBRO de 2018, às 13:00 horas, para 

realização de audiência de conciliação.

Comarca de Santo Antônio do Leverger

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 78953 Nr: 1868-12.2016.811.0053

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO DE 

ASSOCIADOS CENTRO NORTE - SICREDI - CENTRO NORTE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MINERADORA DO VALLE LTDA, LUIZ 

ANTÔNIO ZANETI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marco André Honda Flores - 

OAB:9708-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, 

PROVIDENCIAR O PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA, 

OPORTUNIDADE NA QUAL DEVERÁ ACESSAR O SITE DO TJMT E CLICAR 

EM: EMISSÃO DE GUIAS ONLINE; DILIGÊNCIA; EMISSÃO DE GUIA DE 

DILIGÊNCIA.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 87080 Nr: 1224-98.2018.811.0053

 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: SADCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TTL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ribeiro de Queiroz - 

OAB:256.097/SP, JULIANA MAIA MARCHIOTE - OAB:279314, MARIA 

JOSÉ MORAES DE PAULA E SILVA - OAB:123.405/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:
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 Intimação da parte requerente para que providencie o pagamento da 

COMPLEMENTAÇÃO de diligência do Oficial de Justiça, (no valor de R$ 

3.150,00 (TRÊS MIL CENTO E CINQUENTA REAIS) no prazo de 48 horas. 

Para tanto, a parte requerente deverá acessar o site do TJMT e emitir a 

guia de complementação de diligência, e informar nos autos o pagamento. 

Site do TJMT > emissão de guias online > diligencias > emissão de guia 

c o m p l e m e n t a ç ã o  d e  d i l i g e n c i a  - 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/complementacao

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Paulichi Chiovitti

 Cod. Proc.: 71497 Nr: 338-07.2015.811.0053

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: EDINALDO MARCULINO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): TIM CELULAR S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Claudison Rodrigues - 

OAB:9901/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: RODRIGO PAIVA DA SILVA - 

OAB:13750, Ronaldo Celani Hipólito do Carmo - OAB: 195.889/SP

 Intimação das partes do alvará eletrônico expedido nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000553-58.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MILTON CAMPOS DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA OAB - MT23995/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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, 4 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: MILTON CAMPOS DOURADO 

Endereço: ESTRADA RURAL - RDR, MT (AG4), ZONA RURAL, 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: 1000553-58.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 33.790,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 

Hora: 12:40 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [BANCÁRIOS]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: MILTON CAMPOS DOURADO ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: GIRLENE LUIZA DOURADO GARCIA 

OAB: MT23995/O-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: BANCO DO 

BRASIL SA 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, Autorizado pelo Provimento nº 52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000813-38.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ARMANDO BUENO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT0015634 (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB - MT0008548A 

(ADVOGADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE STO 

ANTÔNIO LEVERGER JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE STO 

ANTÔNIO DO LEVERGER - PJe AV. LOGRADOURO: RODOVIA PAES DE 

BARROS, Nº S/N, TELEFONE: (65) 3341-1426, BAIRRO: NOVO SANTO 

ANTÔNIO, STO ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 - TELEFONE: 

(65) 33411426 INTIMAÇÃO AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ ALEXANDRE PAULICHI CHIOVITTI NÚMERO 

DO PROCESSO: 1000813-38.2018.8.11.0053 VALOR DA CAUSA: R$ 

24.268,64 ESPÉCIE: [CHEQUE]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) REQUERENTE: Nome: ARMANDO BUENO DA SILVA JUNIOR 

Endereço: AVENIDA FERNANDO CORREA DA COSTA, 81, - DE 4022 A 

4872 - LADO PAR, JARDIM ALENCASTRO, CUIABÁ - MT - CEP: 78085-000 

ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERENTE: Advogado: SAULO AMORIM DE 

ARRUDA OAB: MT0015634 Endereço: desconhecido REQUERIDO: Nome: 

VALDIR PEREIRA DE CASTRO FILHO Endereço: AV SANTO ANTONIO, 

245, PREFEITURA DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER, CENTRO, STO 

ANTÔNIO LEVERGER - MT - CEP: 78180-000 ADVOGADO(S) DA PARTE 

REQUERIDA: Advogado: EDMILSON VASCONCELOS DE MORAES OAB: 

MT0008548A Endereço: ARNALDO DE MATOS, 51, CENTRO, CUIABÁ - MT 

- CEP: 78020-005 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência de 

CONCILIAÇÃO se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO ANTONIO 

LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 Hora: 13:00 , 

no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

DESPACHO/DECISÃO: “Cópia anexa” ADVERTÊNCIAS: a) No caso de 

audiência de conciliação e saneamento, 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. b) 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) intimando(a, s) comparecer(em) devidamente trajado(a, 

s) e portando documentos pessoais. STO ANTÔNIO LEVERGER, 4 de 

agosto de 2018. Gestor de Secretaria Autorizado pelo Provimento nº 

52/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000577-86.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO RASQUEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB - MT0019145A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

GENESIO BENTO DUARTE (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, 4 de 

agosto de 2018. À(o) Requerente Nome: LUIS FERNANDO RASQUEL 

Endereço: Palmiro Paes de Barros KM 25, 25, sto antonio loteamento jd, 
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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: 1000577-86.2018.8.11.0053 

VALOR DA CAUSA: R$ 22.847,00 DATA, HORÁRIO E LOCAL: A audiência 

será de Conciliação e se realizará no dia Tipo: Conciliação Sala: STO 

ANTONIO LEVERGER - J.E - AUD. DE CONCILIAÇÃO Data: 19/09/2018 

Hora: 13:10 , no Edifício do Fórum, sito no endereço acima indicado. 

ESPÉCIE: [VEÍCULOS, ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER / NÃO FAZER]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL 

(436) REQUERENTE: LUIS FERNANDO RASQUEL ADVOGADO(S) DA 

PARTE REQUERENTE: Advogado: RAUL CLAUDIO BRANDAO OAB: 

MT0019145A-O Endereço: desconhecido REQUERIDO: GENESIO BENTO 

DUARTE 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: 1000096-26.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO DUARTE DE AMORIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO VICTOR ARRAIS MALHEIROS NEVES OAB - MT15367/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MT0014994S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000878-33.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA MORAES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL LUERSEN OAB - MT14419/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000891-32.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO PEDROSO DE ALVARENGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERNANI ZANIN OAB - MT0011770A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000325-83.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000323-16.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000844-58.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NEYRE FELIX DA COSTA DELGADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ FELIPE MARTINS DE ARRUDA OAB - MT0019588A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT0011065S-A 

(ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000833-97.2016.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

NICOLINA SANTANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR MOREIRA SILVA JUNIOR OAB - MT0009709A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTÔNIO FAUSTINO DA CRUZ (REQUERIDO)

 

Intimo Vossa Senhoria para, no prazo legal, apresentar as contrarrazões 

ao recurso interposto. Santo Antônio do Leverger, 6 de agosto de 2018 

DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000837-66.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:
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GLAUCIELE FERNANDA DE MOURA MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA ALMEIDA VENANCIO LOUREIRO OAB - MT12817/O 

(ADVOGADO)

DANIELA CRISTINA DA SILVA CAMPOS PREZA OAB - MT22660/O 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT11264/O (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000326-68.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES CORREIA ASSUNCAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO PERES BANDEIRA OAB - MT0017523A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA BRASILEIRA DE DISTRIBUICAO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT0015758S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000320-61.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000317-09.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-91.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000322-31.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO MARTINS PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000316-24.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO DE SOUZA VAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000309-32.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000307-62.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)
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Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT0020191S (ADVOGADO)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000306-77.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000298-03.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

MARLI PEREIRA DUTRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000718-08.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000719-90.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDO GUIMARAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000728-52.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-22.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000702-54.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA GUIMARAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000706-91.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA GUIMARAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 
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do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000708-61.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA GUIMARAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000660-05.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-O (ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(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 Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000709-46.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIA CONSTANTINO BARBOZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000710-31.2018.8.11.0053

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDA GUIMARAES DA CRUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN CORREA AMORIM DE OLIVEIRA OAB - MT0019498A 

(ADVOGADO)

SIMEI DA SILVA BARROS OAB - MT0011968A-N (ADVOGADO)

FERNANDA DE PAULA GIACOMINI OAB - MT0017627A-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)

 

Intimo Vossa Senhoria da r. sentença proferida nos autos. Santo Antônio 

do Leverger, 6 de agosto de 2018 DENILZA RAMOS DE ANDRADE

Comarca de São José dos Quatro Marcos

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 79266 Nr: 1940-07.2017.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HFN, IASCN

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI 

- OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO(S) ADVOGADO DA AUTORA, PARA QUE PROVIDENCIE A 

RETIRADA DA CARTA PRECATORIA NA SECRETARIA DA VARIA ÚNICA, 

PARA SEREM DISTRIBUIDA NO JUIZO DEPRECADO, E POSTERIORMENTE 

APRESENTAR COMPROVANTE DE DISTRIBUIÇÃO DA MESMA. NO PRAZO 

LEGAL

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 89507 Nr: 2361-60.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIOS OESTELAC LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 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.: 89507 Nr: 2361-60.2018.811.0039

 AÇÃO: Carta Precatória->Cartas->Outros Procedimentos->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CONSELHO REGIONAL DE MEDICINA VETERINÁRIA DO 

ESTADO DE MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LATICINIOS OESTELAC LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAX MAGNO FERREIRA MENDES 

- OAB:8093

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº. 2361-60.2018.811.0039.

Código nº. 89507.

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, 02 de agosto 2018.

Lílian Bartolazzi L. Bianchini

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 19165 Nr: 2396-69.2008.811.0039

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 
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Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): L. DOS SANTOS & SANTOS LTDA, JOSÉ 

MARIA DOS SANTOS, MARIA DE FÁTIMA LEITE DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DEUSDETE PEDRO DE OLIVEIRA - 

OAB:2530/MT, MÁRCIA PALMIRO DA SILVA E LIMA - 

OAB:PROC.ESTADO, PATRICIA CAPELEIRO - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARIA CATARINA DE M. 

BARBOSA - OAB:12.168 - MT

 AUTOS Nº. 2396-69.2008.811.0039.

CÓDIGO Nº. 19165.

Vistos.

 DEFIRO o pleito feito na fl. 188-verso, razão pela qual determino que 

proceda com a avaliação judicial e a penhora do bem ali descrito.

Com a vinda do laudo de avaliação, intimem-se as partes para que se 

manifestem, no prazo igual de 05 (cinco) dias.

 Empós, intime-se o devedor para que apresente acerca da formalização 

da penhora realizada, no prazo de 15 (quinze) dias.

 Cumpra-se.

 Intime-se.

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.: 20524 Nr: 722-22.2009.811.0039

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ANESTINO NUNES DE PAULA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE BESSON BISSI - 

OAB:MT-11.228, ELIANE ASSUNÇÃO BELTRAMINI - OAB:MT 12.472

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 Ante o exposto, HOMOLOGO o cálculo apresentado pela parte na fl. 214, 

no valor R$ 17.271,80 (dezessete mil e duzentos e setenta e um reais e 

oitenta centavos) referentes às verbas pretéritas.Expeça-se ofício 

requisitório ao Tribunal Regional Federal da 1ª Região, nos moldes já 

indicados por este Sodalício, para que se proceda ao pagamento das 

verbas atrasadas, por meio de RPV (Requisição de Pequeno Valor) e/ou 

PRECATÓRIO, fazendo-se o pagamento na ordem de apresentação e à 

conta do respectivo crédito.Intime-se.Cumpra-se.São José dos Quatro 

Marcos-MT, 01 de agosto de 2018. Lílian Bartolazzi L. BianchiniJuíza de 

Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 54492 Nr: 2249-67.2013.811.0039

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA JACO DE LIMA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MÉRCIA VILMA DO CARMO - 

OAB:MT 8873

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 AUTOS Nº 2249-67.2013.811.0039.

CÓDIGO 54492.

Vistos.

 Considerando o teor da manifestação retro, expeça-se Requisição de 

Pequeno Valor – RPV, nos moldes estipulados pela petição mencionada.

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 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.: 12068 Nr: 1467-41.2005.811.0039

 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: ELENICE IZIDÓRIO PEREIRA GOUVÊA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO DO BRASIL S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MANOEL ALEXANDRE 

MAIORQUIN - OAB:MT-8278

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILSON CARLOS FERREIRA - 

OAB:14391/MT, JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA - OAB:OAB/MT 

19.081-A, SÉRVIO TÚLIO DE BARCELOS - OAB:OAB/MT 14.258-A

 AUTOS Nº 1467-41.2005.811.0039

CÓDIGO 12068

Vistos.

Vislumbra-se que há valores que se encontram depositados nos 

presentes autos. Ante ao exposto, determino que o Sr. Gestor proceda à 

transferência do montante depositado nos presentes autos, devidamente 

atualizado, na forma solicitada em requerimento de fl. 320 com fulcro no 

art. 450, C.N.G.C/MT.

 Caso o montante não esteja devidamente vinculado aos autos, diligencie o 

Senhor Gestor junto a Conta Única, solicitando a vinculação consoante art. 

451, C.N.G.C/MT.

Junte-se aos autos o alvará de liberação. Feitas tais diligências, 

intimem-se as partes para manifestação em prazo comum de 10 (dez) 

dias.

Comunique-se a parte Exequente ou seu sucessor acerca da expedição 

de alvará judicial em nome de seu advogado constituído por qualquer meio 

de comunicação nos termos do art. 450, §3º, C.N.G.C/MT.

Após, intime-se o exequente para que apresente nova planilha atualizada 

do débito, posteriormente, voltem-me os autos conclusos para apreciação.

Intime-se.

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.: 69665 Nr: 1119-37.2016.811.0039

 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: DEZIZA PASQUETO PERES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VALERIA APARECIDA SOLDA DE 

LIMA - OAB:9495

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Pelo exposto, JULGO PROCEDENTE nos termos do art. 487 I, CPC a 

presente ação para CONDENAR o requerido Instituto Nacional do Seguro 

Social a CONCEDER o benefício de aposentadoria rural por idade a DEZIZA 

PASQUETO PERES, no valor de 01 (um) salário mínimo, inclusive 13º 

(décimo terceiro) salário. CONCEDO o benefício de aposentadoria rural por 

idade, desde a data da citação 23/09/2016, considerando que o 

requerimento administrativo era prescindível à época da propositura da 

ação.Tendo em vista a verossimilhança dada pelas próprias razões da 

sentença e o perigo da demora consistente no nítido caráter alimentar do 

benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA para o fim específico de 

determinar ao INSS que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 

(trinta) dias.Quanto às prestações vencidas desde então, acaso 

existentes, será devida a correção monetária a partir do vencimento de 

cada parcela, aplicando-se o índice oficial de remuneração básica da 

caderneta de poupança (taxa referencial - TR) para a correção monetária 

a partir de 30/6/2009 até 25/03/2015 e, a partir de 26/03/2015 o Índice de 

Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) nos termos da ADI 4357, e 

juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta de poupança. 

Isento a autarquia requerida do pagamento das custas judiciais em razão 

do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da Lei nº 9.289/1.996 

c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, inciso I da Lei 

Estadual nº 7.603/2.001.Condeno ainda o requerido ao pagamento de 

honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% sob o valor da 

condenação.Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em 

julgado da sentença e, após, proceda-se com a liquidação da sentença. 
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Caso o valor da condenação não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos, 

nos termos do art. 496, §3º, I, CPC, arquivem-se os autos.P. R. I. C.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 30 de julho de 2018. Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lílian Bartolazzi Laurindo

 Cod. Proc.: 80371 Nr: 2505-68.2017.811.0039

 AÇÃO: Ação de Alimentos->Processo de Conhecimento->Seção 

Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: ADF

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDGB, KCF

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WAGNER RICCI DA SILVA - 

OAB:MT 0021379-O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistosdefiro o pedido de gratuidade da justiça, na forma do art. 1º, §§ 2º 

e 3º da Lei nº 5.478/1968 e art. 4º da Lei nº 1.060/1950, pois a Lei de 

Assistência Judiciária exige apenas a declaração da parte hipossuficiente 

de que não possui condições para arcar com as custas do processo sem 

prejuízo de seu sustento ou de sua família, elemento suficiente para 

caracterizar a presunção de veracidade quanto à pobreza declarada, 

especialmente quando ausentes nos autos indícios em sentido 

contrário.Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da justiça 

gratuita a parte autora a fim de permitir o exercício do direito constitucional 

insculpido no artigo 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental.Designo o dia 07 

de agosto de 2018, ao 13h00min, para realização de audiência de 

conciliação (art. 5º da Lei nº 5.478/1968). Cite-se a requerida, 

consignando que a data limite para o oferecimento de resposta é o dia da 

realização da audiência agendada, na forma do disposto no § 2º do art. 5º 

e art. 9º, ambos da Lei nº 5.478/1968. Intime-se o requerido, bem como a 

parte autora, para que compareçam à audiência, acompanhados de seus 

advogados e testemunhas, ocasião em que poderão apresentar demais 

provas (art. 8º da Lei nº 5.478/1968), consigno que a citação deverá 

ocorrer com antecedência máxima de 20 (vinte) dias da data em que foi 

designada a audiência nestes autos consoante dispõe o art. 334 do 

Código de Processo Civil.Faça-se consignar que o não comparecimento da 

parte autora à referida audiência importará em extinção e arquivamento do 

processo, assim como o fato de que a ausência do requerido determinará 

a revelia quanto à matéria de fato (art. 7º da Lei nº 

5.478/1968).Notifique-se o Ministério Público.Intimem-se. Cumpra-se.São 

José dos Quatro Marcos/MT, 25 de junho de 2018.Lílian Bartolazzi L. 

BianchiniJuíza de Direito

Comarca de Sapezal

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 31014 Nr: 166-68.2007.811.0078

 AÇÃO: Nunciação de Obra Nova->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P 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 SAPEZAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARIO JOSÉ DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSE APARECIDO DE OLIVEIRA 

JUNIOR - OAB:21395

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FLAVIANE RAMALHO 

PANNEBECKER - OAB:9.189

 Torno sem efeito a certidão de intimação disponibilizada no DJE 10305, 

publicada em 31/07/18, e remeto o feito ao autor para a manifestação 

acerca do laudo técnico de vistoria de edificação em um prazo de 15 dias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 72447 Nr: 34-98.2013.811.0078

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FRANCISCO RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Fica o advogado Dr. GERALDO SILVEIRA RODRIGUES JUNIOR, OAB/DF 

22.979, devidamente intimado para se manifestar nos autos em 05 (cinco) 

dias sob sua permanência no processo, bem como, para comparecer na 

solenidade que ocorrera em 16 de outubro de 2018 as 13h00mim nesta 

comarca.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 110539 Nr: 2380-46.2018.811.0078

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GLOBAL ALIMENTAÇÃO LTDA - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAIRENGINEERING SAPEZAL - CONSTRUÇÃO 

E ADMINISTRAÇÃO DE PROJETOS LTDA, JURUENA PARTICIPAÇÕES E 

INVESTIMENTOS S/A, SAPEZAL ENERGIA S/A, CAMPOS DE JÚLIO 

ENERGIA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO CESAR ZANDONADI - 

OAB:5736

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Celestino Correa da 

Costa Neto - OAB:4611-B, Joao Celestino Correia da Costa Neto - 

OAB:4611-B, Périsson Lopes de Andrade - OAB:192291

 Intimação da parte autora para, no prazo legal, manifestar-se nos autos 

acerca da petição de ref. 25, juntada em 06/08/2018.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Conrado Machado Simão

 Cod. Proc.: 84789 Nr: 2077-37.2015.811.0078

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDENILDO DE SOUZA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOMINGOS SAVIO RIBEIRO 

PINTO - OAB:10899/O

 Vistos etc.

Trata-se de Executivo de pena de EDENILDO DE SOUZA SILVA.

Diante da ausência injustificada do reeducando na audiência admonitória 

designada por esse juízo, foi decretada a prisão preventiva do apenado.

O mandado de prisão foi cumprido em 30/05/2018 na Comarca de 

Cáceres/MT, estando o reeducando cumprindo pena naquela Comarca.

Aportou pedido de revogação da prisão preventiva.

Instado a se manifestar o Ministério Público pugnou pela remessa do 

executivo à Comarca de Cáceres para prosseguimento naquela Comarca, 

bem como análise do pedido da defesa por aquele juízo.

Vieram os autos conclusos.

Merece deferimento o pedido ministerial.

Conforme ressai dos autos o reeducando foi preso na Comarca de 

Cáceres após decretação da prisão preventiva em sede de regressão 

cautelar.

Ao que consta nos autos o reeducando passou a residir naquela Comarca 

com o genitor, deixando de manter atualizado nos autos seu endereço.

Diante disso, a remessa do executivo de pena àquela Comarca é medida 

de rigor, devendo ser analisado pelo juízo competente para o 

processamento da execução o pedido da defesa de revogação da 

custódia cautelar.

Diante disso, REMETA-SE o presente executivo de pena à Comarca de 

Cáceres/MT para regular processamento.

Cumpra-se expedindo o necessário.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000265-35.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JORGINA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR DIAS OAB - MT16127/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DESPACHO Processo: 

1000265-35.2018.8.11.0078. REQUERENTE: JORGINA CARDOSO 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Vistos etc. Cite-se 

a parte requerida, observando-se tratar de pessoa jurídica de direito 

público, para, querendo e no prazo legal, apresentar contestação, com as 

advertências de eventual revelia, bem como INTIMEM-SE as partes para 

comparecerem à audiência de conciliação a ser designada pelo 

Conciliador, fazendo-se as advertências contidas no § 1º do art. 18 da Lei 

9.099/95, bem como dos Enunciados 20, 53 e 78 do FONAJE. FRISA-SE 

QUE NA HIPÓTESE DE INEXISTÊNCIA DE ACORDO SE FAZ NECESSÁRIA A 

INTIMAÇÃO PARA CONTESTAR E IMPUGNAR EM PRAZO CONTÍNUO, 

ARGUINDO AS PARTES SOBRE O INTERESSE OU NÃO NA PRODUÇÃO DE 

PROVAS. P.I. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo, observadas as normas processuais e materiais pertinentes, bem 

como o disposto na CNGC. Às providências. SAPEZAL, 6 de agosto de 

2018. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000033-23.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JONAS PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMERSON RIBEIRO ALVES OAB - MT23093/O-O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL DECISÃO Processo: 

1000033-23.2018.8.11.0078. REQUERENTE: JONAS PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA Vistos etc. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA proposta por 

JONAS PEREIRA DA SILVA em face de BANCO DO BRASIL S.A, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O requerente alega não possuir 

qualquer débito com a parte requerida que, indevidamente, inseriu seus 

dados nos órgãos de proteção ao crédito. Pleiteia, em sede de tutela de 

urgência, a exclusão de seus dados dos cadastros de inadimplentes. 

Como se sabe, trazer aos autos os documentos que comprovem a 

legalidade da inscrição nos órgãos de proteção ao crédito é matéria de 

prova e não cabe análise liminar acerca do assunto. Quanto ao pleito de 

exclusão dos dados da parte autora dos órgãos de proteção ao crédito, 

tenho que a documentação constante dos autos ainda não permite uma 

análise acurada da situação. Diante disso, postergo sua análise para após 

a apresentação de contestação, quando a parte requerida poderá juntar 

os documentos necessários à defesa, bem como, se o caso, o autor 

poderá trazer outros documentos aos autos. Por fim, o pedido de justiça 

gratuita formulado será analisado quando de eventual interposição de 

recurso inominado pela parte autora, com base nos documentos dos 

autos. INTIMEM-SE as partes para comparecerem à audiência de 

conciliação já agendada de acordo com pauta do Conciliador, fazendo-se 

as advertências contidas no § 1.º do art. 18 da Lei 9.099/95, bem como 

dos Enunciados 20, 53 e 78 do FONAJE. FRISA-SE QUE NA HIPÓTESE DE 

INEXISTÊNCIA DE ACORDO SE FAZ NECESSÁRIA A INTIMAÇÃO PARA 

CONTESTAR E IMPUGNAR EM PRAZO CONTÍNUO, ARGUINDO AS PARTES 

SOBRE O INTERESSE OU NÃO NA PRODUÇÃO DE PROVAS. CITE-SE a 

reclamada para, querendo e no prazo legal, apresentar contestação, com 

as advertências de eventual revelia. P.I.C. SAPEZAL, 6 de agosto de 2018. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010219-25.2014.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE CARPINE FAVINI OAB - MT0011585A (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)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010219-25.2014.8.11.0078. REQUERENTE: CLAUDINEI ANTUNES 

REQUERIDO: BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO Vistos, Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença 

que condenou a parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00 a título de 

danos morais, corrigidos monetariamente a partir do arbitramento 

(10/2014) e com juros moratórios desde a apreensão indevida do veículo 

(07/201) e R$ 7.800,00 a título de danos materiais, com correção 

monetária a partir do ajuizamento (08/2014) e juros moratórios de 1% ao 

mês a partir da citação (10/2014). Quando do julgamento do recurso 

inominado interposto pelo banco requerido houve ainda a condenação ao 

pagamento de honorários advocatícios de 15% da condenação. Com o 

retorno dos autos teve início a fase de cumprimento de sentença e em 

20/09/2016 foi realizado bloqueio do valor executado (R$ 25.461,12) por 

meio do sistema BacenJud. A parte executada impugnou o valor da 

execução e houve rejeição das alegações. Interposto recurso, a ele foi 

dado provimento para afastar a multa de 10% prevista no art. 523, § 1º, do 

CPC. Retornando os autos, a parte exequente requereu a continuidade da 

execução (ID 11313178). Pois bem. De acordo com cálculos realizados 

nesta oportunidade e obedecendo as determinações contidas na sentença 

executada, verifica-se que em setembro de 2016 o valor total devido era 

de R$ 23.527,86 (já excluída a multa de 10%, conforme determinado pela 

Turma Recursal no ID 10975011). O valor total vinculado a este processo 

é de R$ 25.461,12, em manifesto excesso. Saliente-se que ao contrário do 

pretendido pela parte exequente não há que se falar em atualização dos 

valores após o bloqueio realizado. Assim, satisfeita a obrigação, julgo 

EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do CPC. 

Expeça-se alvará de levantamento de R$ 23.527,86 (Valor em 09/2016) 

em favor do exequente, liberando-se em favor da parte executada o valor 

restante, qual seja, R$ 1.933,26. Transitada em julgado, ao arquivo. 

Publique-se. Expeça-se o necessário para o efetivo cumprimento da 

decisão, com as cautelas de estilo. SAPEZAL, 6 de agosto de 2018. 

CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000342-44.2018.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA TEREZINHA TEIXEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUCLESIO BORTOLAS OAB - MT17544/O (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

1000342-44.2018.8.11.0078. REQUERENTE: VILMA TEREZINHA TEIXEIRA 

DE ARAUJO REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos etc., Dispensado 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Preceitua o art. 485 do CPC: “O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VIII 

– homologar a desistência da ação”. Salienta-se que é direito do autor 

desistir do feito a qualquer tempo, independentemente de concordância do 

réu. Segundo enunciado n° 90 do FONAJE, in verbis: "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". Não há que se falar em prejuízo do réu, posto 

que, caso necessário, poderá pleitear eventual direito em ação autônoma. 

Assim sendo, com fundamento no art. 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil e seu § 4º, JULGO EXTINTO o processo sem julgamento do 

mérito por desistência da parte autora, conforme ID. 14566666. Sem 

custas e sem honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, 
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ambos da Lei nº 9.099/95. Cancele-se a audiência designada. Transitada 

em julgado, ao arquivo. SAPEZAL, 6 de agosto de 2018. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010260-55.2015.8.11.0078

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARIA DIAS 13985108900 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA DE FATIMA ALVES MARINO DA SILVA OAB - MT0005155A 

(ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ERICA DE SOUZA MELO - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEAN PAUL HUNHOFF OAB - MT0005730A (ADVOGADO)

POLLYANA PIMENTA ABUD ROLIM OAB - MT19912/O (ADVOGADO)

Magistrado(s):

CONRADO MACHADO SIMAO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SAPEZAL SENTENÇA Processo: 

8010260-55.2015.8.11.0078. REQUERENTE: JOAO MARIA DIAS 

13985108900 REQUERIDO: ERICA DE SOUZA MELO - ME Vistos, 

Dispensado o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de cumprimento de sentença que condenou a 

parte requerida ao pagamento de R$ 6.000,00. A parte requerida efetuou 

depósitos nos autos e a exequente manifestou-se pela quitação do débito 

e consequente levantamento dos valores. Assim, satisfeita a obrigação, 

julgo EXTINTA a presente execução, nos termos do art. 924, inciso II, do 

CPC. Expeça-se alvará de levantamento dos valores depositados em favor 

do exequente. Transitada em julgado, ao arquivo. Publique-se. Expeça-se 

o necessário para o efetivo cumprimento da decisão, com as cautelas de 

estilo. SAPEZAL, 6 de agosto de 2018. CONRADO MACHADO SIMÃO 

Juiz(a) de Direito

Comarca de Tabaporã

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10375 Nr: 1-52.2010.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Airton Gomes Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT

 Vistos.

Nos termos do artigo 392, IV, do CPP, expeça-se edital de intimação da 

sentença em desfavor do réu. Atente-se ao prazo do edital, estipulado no 

§1º do mesmo artigo 392 e 420, parágrafo único, ambos do CPP.

 Após ultrapassado o prazo, não sendo apresentado recurso pelo 

acusado, certifique o trânsito em julgado e arquive.

 Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25960 Nr: 905-75.2016.811.0094

 AÇÃO: Auto de Prisão em Flagrante->Procedimentos 

Investigatórios->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maicon Genison Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 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.: 24309 Nr: 734-55.2015.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Valmor dos Santos Rocha

 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.: 22843 Nr: 757-35.2014.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AFdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Geraldino Viana da Silva - 

OAB:MT/15.814-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.

 Lembre-se que eventuais guias de execução deverão ser distribuídas em 

novos autos de execução penal, considerando que em matéria penal não 

se executa as guias nos autos da ação penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 25785 Nr: 795-76.2016.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Anderson da Silva Pereira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-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.

 Lembre-se que eventuais guias de execução deverão ser distribuídas em 

novos autos de execução penal, considerando que em matéria penal não 

se executa as guias nos autos da ação penal.

Cumpra-se, expedindo o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22221 Nr: 309-62.2014.811.0094
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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): Aurivan Pinheiro dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ana Cláudia Teixeira Borges 

- OAB:11471-A/MT, MAGAIVER BAESSO DOS SANTOS - 

OAB:MT/21.081

 Vistos.

Cumpra-se a decisão de fls. 130, abrindo vistas ao MPE para apresentar 

contrarrazões e, após, remessa o Tribunal de Justiça.

 Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12198 Nr: 194-12.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fabio Junior da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil - Agência 4102-5

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Magaiver Baesso dos Santos - 

OAB:21081/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Rafael Sganzerla Durand - 

OAB:211.648 SP

 Impulsiono os presentes autos, com a finalidade de abrir vistas a parte 

exequente para requerer o que de direito, nos termo da sentença de 

232/236.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 8277 Nr: 1095-24.2005.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Raimundo de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Suetonio Paz - 

OAB:5203-B/MT

 Vistos.

 I- Efetivamente, o réu José Raimundo de Souza, conforme relatado, 

regularmente citado por edital, não compareceu nem constituiu advogado o 

que, nos termos do artigo 366 do CPP, acarretou a suspensão do 

processo e do curso do prazo prescricional.

II- Preliminarmente, o feito resta suspenso apenas em relação ao delito do 

art. 16 do Estatuto do Desarmamento, sendo que, em relação ao delito do 

art. 14 o lapso temporal prescricional voltou à correr em 26/02/2016.

 Mesmo assim, considerando tratar-se de feito suspenso em relação a um 

delito, nos termos do art. 366, do CPP, coloquem-se, em seu dorso, as 

tarjas indicativas dessa situação processual, consoante descrito no artigo 

1372, VII, da CNGC/MT ("duas tarjas azuis").

III - Outrossim, determino que a Sr.ª Gestora Judiciária atenda à 

recomendação da e. Corregedoria-Geral de Justiça, quanto ao 

lançamento, no Sistema Informatizado, do código relativo à suspensão, 

pela aplicação do disposto no artigo 366, do CPP (108 - "Suspensão do 

Processo - Art. 366 - Ar. Prov."), sempre diligenciando no sentido de que 

este seja o último lançado, a fim de que o feito não conste nos relatórios 

das metas estabelecidas pelo CNJ.

IV – Em continuidade, verifica-se endereço pertencente ao acusado via 

INFOSEG, sendo que desde já determino carta precatória para sua 

citação. Ainda, determino a realização via BACENJUD de endereços com 

as respectivas expedições de praxes citatórias.

 Cumpra-se o disposto no artigo 982, §3º e 1.349 da CNGC/MT.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 10791 Nr: 417-33.2010.811.0094

 AÇÃO: Arresto ->Processo Cautelar->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Waldemar Isotton

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Joel Ponzio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Abraão Lincon de Laet - 

OAB:6200/MT, ARIEL ROCHA SOARES - OAB:16458-PI

 3.Dispositiv “Ex positis”, nos termos do art. 487, I, do CPC/15, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contido na petição inicial, para o fim de 

CONFIRMAR a medida liminar de fls. 58/63 e, assim, CONVERTER o arresto 

de fls. 66/67 em garantia acessória do contrato de fls. 18/21. Via de 

consequência, DECLARO EXTINTO o feito com resolução de 

mérito.4.Disposições FinaisCondeno a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios que arbitro em 10% sobre o 

valor da causa, a teor do que dispõe o artigo 85, § 2º, do CPC/15.Com o 

trânsito em julgado, não havendo requerimentos pendentes de 

deliberação, TRANSLADE-SE cópia do arresto de fls. 66/67 e da presente 

sentença à execução em apenso, para que surta os efeitos legais, após, 

arquivem-se os presentes autos, com as cautelas de estilo e anotações 

de praxe."

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 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: Maurildo Daniel Lauro, Rosineide Neves Lauro, Daniely 

Neves Lauro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Edinalva Neves

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniely Neves Lauro - 

OAB:24285/O

 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 SEQUESTRO 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 da Parte Autora

 JUIZ(A): Victor Lima Pinto Coelho

 Cod. Proc.: 23825 Nr: 436-63.2015.811.0094

 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 dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ricardo Seiji Hayashi, Sara Outa Haiyashi

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Lira Oliveira 

Marques - OAB:348879 SP, Mario Lorival de Oliveira Garcia - 

OAB:97.432-SP, William Douglas Lira Oliveira - OAB:282.727 SP

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para Comarca de sorriso-MT, para inquirição de testemunha 

do autor.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20149 Nr: 440-08.2012.811.0094

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José dos Santos Neto

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Laminados e Compensados Roma Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fabio Massao Miyamoto 

Navarrete - OAB:PR/18.578, Marcos Riberto Volpato - OAB:29669/PR

 Impulsiono os presente autos para proceder à intimação da parte 

exequente, na pessoa de seus advogados, para manifestar acerca dos 

documentos de fls. 164/166, considerando que não houve bloqueio de 

valores, requerendo o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora
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 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 1825 Nr: 119-17.2005.811.0094

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pedro de Oliveira, Neide Maria Euzébio de Oliveira, 

Marcos Antonio de Oliveira, Marleis da Silva de Oliveira, Roberto de 

Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rubens Pacola - ME, Maria Lucia da Cruz 

Pacola

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José dos Santos Netto - 

OAB:MT/3.677-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Cláudio Alves Pereira - 

OAB:MT/3277-B, José Osvaldo Leite Pereira - OAB:MT/3.418-A, 

PAULO MORELI - OAB:13052

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para Comarca de Sinop-MT

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 22627 Nr: 612-76.2014.811.0094

 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: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adelaide Maria Crestani

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Alexandre Ribeiro Fuente 

Cañal - OAB:MT/13.578-A, Elizete Aparecida Oliveira Scatigna - 

OAB:MT/12.090-A, José Carlos Skrzyszowski Junior - 

OAB:16168-A/MT, Paulo Eduardo Dias de Carvalho - 

OAB:MT/13.577-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerente, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para Comarca de Matupá-MT, para Citação da parte 

requerida.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23003 Nr: 875-11.2014.811.0094

 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: Espólio de Angelo Pasinato, Teresinha Inês Zaro

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Harold Borchardt, Inês Terezinha Borchardt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CHARLY HOEGER - OAB:12668, 

Daniel Batista de Aguiar - OAB:3537/MT, Fernando Ulysses Pagliari 

- OAB:3047/MT, FERNANDO ULYSSES PAGLIARI JUNIOR - 

OAB:17554/O, JOSE DOS SANTOS NETO - OAB:63477, Sandra Satomi 

Okuno de Aguiar - OAB:3499/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOSE DOS SANTOS NETO - 

OAB:63477

 Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte requerida, por seu 

advogado, para pagar as guias de distribuição da CARTA PRECATÓRIA a 

ser expedida para Comarca de Cuiabá-MT, para oitiva da testemunha 

Milton Alves Damasceno.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20684 Nr: 47-49.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maura de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL, 

registrados sob nº 47-49.2013.811.0094, Código 20684, proposta pelo 

MUNICÍPIO DE TABAPORÃ.

 D E C I S Ã O

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de 

Tabaporã/MT.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 A Exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento integral do 

débito, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento, 

considerando que foi vencido na presente demanda.

 A despeito disso, mesmo não ocorrendo a citação, o presente processo 

executivo foi promovido pelo Município ante a falta de pagamento do tributo 

pelo executado, motivo pelo qual, pelo princípio da causalidade deve o 

executado arcar com as custas remanescentes.

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 

disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes. Após, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20372 Nr: 666-13.2012.811.0094

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Edvaldo Barbalho de Camargo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Francisco Assis Dias de 

Freitas - OAB:5802/MT

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls.152, via 

malote digital, para a Comarca de Juara /MT.Código de rastreabilidade: 

81120183556429.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 20866 Nr: 230-20.2013.811.0094

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Fazenda Pública Municipal de Tabaporã - MT, Prefeito 

Municipal de Tabaporã

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiz Afonso de Carvalho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A, Geraldino Viana da Silva - OAB:MT/15.814-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos e examinados os presentes autos de EXECUÇÃO FISCAL, 

registrados sob nº 230-20.2013.811.0094, Código 20866, proposta pelo 

MUNICÍPIO DE TABAPORÃ.

 D E C I S Ã O

Trata-se de Ação de Execução Fiscal ajuizada pelo Município de 

Tabaporã/MT.

 A inicial foi recebida, determinando a citação do executado.

 A Exequente noticiou ter o Executado efetuado o pagamento integral do 

débito, requerendo a extinção do feito.

Em seguida, vieram-me os autos conclusos.

Era o necessário a relatar. Fundamento.

 Tendo sido satisfeita a obrigação do débito pelo devedor, conclui-se que 

a presente execução perdeu seu objeto, ante ao pagamento da dívida.

Decido.

Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, na forma do artigo 

924, inciso II, do Código de Processo Civil.

Contem-se as custas finais.

 Havendo pendência, notifique-se o Executado para o pagamento, 

considerando que foi vencido na presente demanda.

 A despeito disso, mesmo não ocorrendo a citação, o presente processo 

executivo foi promovido pelo Município ante a falta de pagamento do tributo 

pelo executado, motivo pelo qual, pelo princípio da causalidade deve o 

executado arcar com as custas remanescentes.

Não havendo o pagamento, cumpra o que está determinado nas 
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disposições contidas na Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria Geral da Justiça do Estado de Mato Grosso, em especial nos 

artigos 573 e seguintes. Após, arquive-se.

 Publique-se. Registre-se. Intimem-se.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 12138 Nr: 739-21.2009.811.0019

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Grigory Bulad, Adelina Maria Bulad

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Agropecuária Encantado Ltda., Nilton Sangali, 

Cartório do 2º Ofício da Comarca de Várzea Grande - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Arthur Augusto Costa Tavares 

- OAB:18842/GO

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Fernando Roberto Félfili - 

OAB:3.923 MT, Jorge Balbino da Silva - OAB:3063-A

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 620, via 

malote digital, para a Comarca de Sinop/MT.Código de rastreabilidade: 

81120183556283-- 81120183556284, e Carta Precatória de fls.622, via 

malote digital, para a comarca de Juara-MT. Código de rastreabilidade : 

81120183556286--81120183556285.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Rafael Depra Panichella

 Cod. Proc.: 23496 Nr: 219-20.2015.811.0094

 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: AFP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JPdS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Agnaldo Valdir Pires - 

OAB:MT/10.999-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, nesta data, encaminhei a Carta Precatória de fls. 86, via 

malote digital, para a Comarca de Paraíso do Norte/PR.Código de 

rastreabilidade: 81120183556802.

Comarca de Tapurah

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Melissa de Lima Araújo

 Cod. Proc.: 57489 Nr: 902-44.2017.811.0108

 AÇÃO: Guarda->Processo de Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS 

DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: CARLITO FURQUIM DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Solange Viviane Nedel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública de 

Tapurah-MT - OAB:TAPURAH

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que nesta data, o Srº Carlito Furquim de Oliveira informou em 

balcão, que a infante Kauana Patricia Nedel de Oliveira irá residir um tempo 

com a Genitora Solange Viviane Nedel, na cidade de Nova Mutum/MT. 

Exarou ciente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Hugo José Freitas da Silva

 Cod. Proc.: 46810 Nr: 2292-54.2014.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Altair Jose Poltronieri Ribeiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diego Monteiro Rocha - 

OAB:74090/PR, Jomah Hussein Ali Mohd Rabah - OAB:19947/PR

 Processo n°: 2292-54.2014.811.0108 (Código 46810)

Autor: Ministério Público Estadual

Réu: Altair Poltronieri Ribeiro

 AÇÃO PENAL

VISTOS.

Tendo em vista o teor da certidão inclusa (f.906), noticiando a 

tempestividade do recurso, recebo a apelação interposta (f.905) nos seus 

regulares efeitos.

Oferecidas as razões, proceda-se à intimação do apelado para 

apresentar as contrarrazões no prazo legal.

Após o cumprimento de todas as formalidades necessárias, remetam-se 

os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

fazendo consignar as nossas homenagens.

Intime-se.

 Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Lucas do Rio Verde p/ Tapurah/MT, 03 de agosto de 2018.

Hugo José Freitas da Silva

Juiz de Direito cooperador

 Edital de Intimação

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 23610 Nr: 1460-94.2009.811.0108

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO - MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Sidney Vitorino da Rocha, Valmir Pahim 

Ferreira, PEDRO DOMINGOS DA SILVA, TANIA REGINA DE MELLO ROSSI, 

ODIR JOSÉ TURA, Marcelo Tadeu da Silva Teixeira, PAULO DE OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURO GONÇALO DA COSTA 

- OAB:OAB/MT 15.304

 EDITAL

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) intimada(s): TERCEIROS E INTERESSADOS, 

brasileiro(a). atualmente em local incerto e não sabido

Finalidade: Intimação da parte interessada e/ou eventual proprietário de 

boa fé para se manifestar, em 05 (cinco dias), sobre o laudo pericial e o 

interesse na restituição do apetrecho, apresentando, no mesmo ato, os 

respectivos registros, sob pena de perdimento.

Despacho/Decisão: Processo n°: 1460-94.2009.811.0108 (Código nº: 

23610)AUTOR: Ministério Público EstadualRÉU: Sidney Vitorino da Rocha e 

outrosAÇÃO PENAL VISTOS.Considerando o teor do Ofício Circular n°. 

116/2017-GAB-03, bem como do Provimento n°. 05/2017, passo à análise 

da possibilidade de destruição do armamento apreendido nestes autos.A 

teor do disposto na Lei 10.826/2003, as armas de fogo apreendidas, após 

a elaboração do laudo pericial, quando não mais interessarem à 

persecução penal, serão encaminhadas pelo juiz competente para 

destruição ou doação aos órgãos de segurança pública.No caso em 

apreço, verifico que apesar das armas e munições apreendidas nestes 

autos terem sido submetidas a perícia preliminar, não foram encaminhadas 

para elaboração de laudo definitivo.Nesses moldes, determino sejam 

adotadas as providências necessárias para remessa das armas e 

munições apreendidas nestes autos à POLITEC para realização de perícia 

técnica oficial. Cumprida a determinação anterior, intimem-se as partes, 

ainda que por edital, para se manifestarem sobre o laudo pericial e o 

interesse na restituição do apetrecho, apresentando, no mesmo ato, os 

respectivos registros, sob pena de perdimento.Não havendo interesse, ou 

ainda, decorrido o prazo sem manifestação, DECRETO, desde já, o 

perdimento em favor da União das armas de fogo e munições 

apreendidas, que deverão ser encaminhadas ao Comando do Exército 

para destruição.Sem prejuízo, até que se decida quanto à sua destinação 

final, nos termos do art. 3º do Provimento 05/2017-CGJ, determino que a 

arma de fogo apreendida seja encaminhada à Delegacia de Polícia desta 

urbe, mediante requisição de escolta à Polícia Militar local.No mais, abra-se 

vista ao Ministério Público para indicação do endereço atualizado do 

acusado Marcelo Tadeu da Silva Teixeira.Às providências.Cumpra-se 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo.Tapurah/MT, 6 de 

fevereiro de 2018.FABIO PETENGILLJuiz 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, ALESSANDRA NEVES 

DE SOUSA, digitei.

Tapurah, 02 de agosto de 2018

Jucileine Kreutz de Lima Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.686/CNGC
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Comarca da Terra Nova do Norte

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010106-16.2015.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO GUARIDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUECELE DE CARLI OAB - MT0017062A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Ozana Baptista Gusmão OAB - MT0004062A (ADVOGADO)

Outros Interessados:

ANDREIA CRISTINA PAPST CASTILHO (TERCEIRO INTERESSADO)

RUBENS DIEGO DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TERRA NOVA DO NORTE DESPACHO Numero do 

Processo: 8010106-16.2015.8.11.0085 EXEQUENTE: MARCELO GUARIDO 

EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos. Considerando o petitório de ID nº 8021562, e, ante ao fato da 

digna advogada possuir poderes para dar e receber quitação, DEFIRO o 

pedido de levantamento do valor depositado, observando a conta bancária 

ora informada. EXPEÇA-SE o competente Alvará. Em seguida, INTIME-SE a 

requerente para pugnar o que de direito quanto ao pagamento espontâneo 

do remanescente pelo executado informado em evento nº 12439215, no 

prazo de 15 (quinze) dias, sendo o silêncio interpretado com quitação 

integral. Após, devidamente certificado, CONCLUSOS. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Terra Nova do Norte, 11 de 

julho de 2018. (assinado digitalmente) Jean Paulo Leão Rufino Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000176-25.2017.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON RUSCHEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO PASCOALAO OAB - MT0016500A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos: 

Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 11/10/2018 Hora: 15:30 , com a ADVERTÊNCIA de que o 

não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação de 

multa, nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-23.2018.8.11.0085

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO JOSE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS BOFI OAB - PR0030515A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVICOS LTDA (REQUERIDO)

 

Certifico e dou fé que nos termos da legislação vigente e nos termos do 

art. 334, § 3° do CPC impulsiono os presentes autos com a finalidade de 

intimar a parte Promovente, através do seu/sua advogado(a), para 

comparecer na audiência de conciliação designada nos presentes autos: 

Tipo: Conciliação Sala: AUDIENCIAS DE CONCILIAÇÃO DE TERRA NOVA 

DO NORTE Data: 11/10/2018 Hora: 16:00 , com a ADVERTÊNCIA de que o 

não comparecimento injustificado do autor à audiência de conciliação é 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça passível de aplicação de 

multa, nos termos do art. 334, § 8° do CPC.

Expediente

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Jean Paulo Leão Rufino

 Cod. Proc.: 32582 Nr: 84-50.2006.811.0085

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: SALETE FATIMA DE BARROS DANTAS- ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VERÔNICA SANTANA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Processo n° 2006/12 (Código 32582)

Exequente: Salete Fatima de Barros Dantas-ME

Executado: Verônica Santana

S E N T E N Ç A

Vistos.

Dispensado o relatório (art. 38 da Lei 9.099/95), passo a analise do mérito.

É o relatório. Decido.

No decorrer do procedimento, a parte autora, apesar de regularmente 

intimada para dar prosseguimento ao feito, inclusive pessoalmente, 

quedou-se inerte, conforme certificado à fl. 83.

 Destarte, por não promover os atos e diligências que lhe competiam, a 

parte autora abandonou a causa, ocasionando a paralisação do feito.

Sendo assim, tendo em vista a desídia processual da parte autora, JULGO 

EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 

485, III, do Novo Código de Processo Civil, revogando a liminar deferida.

Sem custas e honorários.

 Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo.

P.R.I.C.

Terra Nova do Norte, 31 de julho de 2018.

Jean Paulo Leão Rufino

Juiz de Direito

Comarca de Vila Bela da Santíssima Trindade

Vara Única

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 52671 Nr: 848-16.2013.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Edir Luciano Martins Manzano, Cunhatay Agropastoril 

Ltda - Epp

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Espólio de José Motta da Silva, Gilberto Motta 

da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Arruda dos Santos - 

OAB:14.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Elson Duque dos Santos - 

OAB:14.234 OAB/MT, Valéria Castilho Munhoz Vivan - OAB:5956 MT

 Vistos, etc.

1- Depreende-se dos autos que o executado concordou em parte com o 

valor da execução, reconhecendo a dívida no valor de R$ 9.583,33 e 

informando que realizou depósito judicial.

Contudo, não há nos autos o comprovante do aludido depósito judicial.

Assim, determino que a Secretaria certifique se houve depósito judicial e, 

em caso positivo, determino a expedição de alvará, em favor dos 

exequentes, da quantia incontroversa (depósito judicial realizado).

2- Prossegue a impugnação ao cumprimento de sentença no que 

concerne à alegação de inexigibilidade da imediata conversão da 

obrigação de entregar coisa certa (caçamba basculante de marca 

Facchini, com capacidade de 5m3) em perdas e danos.

Diante da alegação de intempestividade da impugnação, determino que a 

Secretaria certifique se a impugnação ao cumprimento de sentença foi 

protocolada dentro do prazo legal.

3- Após, antes de os autos voltarem conclusos para decisão, determino 

que sejam encaminhados ao Conciliador para designar audiência de 

conciliação, por vislumbrar grandes possibilidades de acordo entre as 

partes, já que a controvérsia se refere tão somente ao valor a ser 
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atribuído ao bem que deveria ser entregue pelo executado.

Intimem-se. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62615 Nr: 1310-31.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Antonio de Souza Nunes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Márcia Rosana Maciel Paesano

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andre Henrique Barbosa da 

Silveira - OAB:15.333/MT/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, DETERMINO A CONVERSÃO DO PROCEDIMENTO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL para CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA.Intime-se o exequente para emendar a inicial, adequando o 

pedido ao rito previsto no art. 513 e seguintes do Código de Processo Civil, 

no prazo de 10(dez) dias.2- Após consulta aos sistemas informatizados, 

foi penhorada/arrestada quantia equivalente a parte do débito, cuja 

transferência foi determinada para conta judicial remunerada, consoante 

se extrai do recibo de protocolamento de ordens judiciais em anexo, que 

vale como termo de penhora/arresto.Intime-se pessoalmente a executada 

da penhora realizada.3- Alega o exequente a existência de fraude à 

execução.(...)).Desse modo, determino, de forma cautelar, a inserção de 

restrição de transferência do veículo Fiat Uno placas DEB-0731.Deixo de 

determinar qualquer oneração quanto à motocicleta placas OBD-8579, pois 

já foi vendida para terceiros de boa-fé, já que não havia qualquer registro 

de penhora sobre ela (Súmula 375 do STJ).Intime-se pessoalmente o Sr. 

ICARO MACIEL PAESANO para se manifestar, no prazo de 15 (quinze) 

dias, podendo interpor embargos de terceiro, na forma do art. 792, §4º do 

Código de Processo Civil.4- Após a emenda à inicial por parte do 

exequente, venham os autos conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62585 Nr: 1300-84.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WJdS, JCC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Aécio Pires Salomé - 

OAB:3.111/TO

 Vistos, etc.

Considerando que o advogado constituído pela defesa não apresentou as 

alegações finais, mesmo intimado por duas vezes, conforme certidão de 

fls. 180, intime-se pessoalmente o acusado WILSON JESUS DA SILVA 

(réu preso em prisão domiciliar na Rua Lauro da Fonseca, s/nº, bairro 

Centro, Vila Bela da Santíssima Trindade/MT)para constituir novo 

procurador no prazo de 10(dez) dias, sob pena de sua defesa prosseguir 

mediante nomeação de advogado dativo, em razão da suspensão das 

atividades do núcleo da Defensoria Pública desta Comarca.

SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO DE INTIMAÇÃO, POR SE 

TRATAR DE RÉU PRESO.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 60990 Nr: 526-54.2017.811.0077

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

Sentença->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Euciela Santos de Oliveira Coutinho

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Brasil Telecom S.A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Obadias Coutinho dos Reis - 

OAB:7877/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:13245

 Vistos, etc.

1- Altere-se o polo passivo para OI S/A EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL.

2- Antes de decidir acerca da impugnação ao cumprimento de sentença, 

converto o julgamento em diligência para determinar que a Secretaria 

certifique se há depósito judicial de dinheiro vinculado aos autos.

3- Sem prejuízo da diligência anterior, determino a intimação da parte 

executada para que informe, no prazo de cinco dias, se efetuou algum 

depósito judicial de dinheiro nos autos, trazendo o comprovante, e se é 

possível o cumprimento da obrigação de fazer (fornecimento de 80% da 

velocidade contratada de internet banda larga - 2mbps) na região de 

residência da parte exequente (bairro Jardim Aeroporto em Vila Bela da 

Santíssima Trindade/MT.

4- Após, conclusos para decisão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 62427 Nr: 1252-28.2017.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: DRNS, EdO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdVBdST

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Graciele Cristina Romero 

Munhoz - OAB:20.748-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Daniel Soares Gonçalves - 

OAB:13850/MT

 Vistos, etc.

1- Argui o réu a preliminar de ilegitimidade ativa da autora EDIVALDA DE 

OLIVEIRA, sustentando que esta não guarda relação com o fato ocorrido 

com o autor DJHONATAN RICARDO NASCIMENTO SILVA.

A preliminar não pode ser acolhida, visto que a Sra. EDIVALDA DE 

OLIVEIRA, além de ser esposa do autor DJHONATAN, estava na garupa 

da motocicleta envolvida no acidente de trânsito descrito na inicial, razão 

pela qual é parte legítima para pleitear indenização por dano moral e 

material, sendo certo que a procedência ou não do pedido é matéria 

meritória que será apreciada por ocasião da prolação da sentença.

Desse modo, REJEITO A PRELIMINAR.

2- Quanto ao pedido de reconsideração da tutela de urgência, indefiro, 

pois a alegação de culpa exclusiva da vítima depende de dilação 

probatória, não havendo prova superveniente à decisão proferida que 

seja capaz de alterar o entendimento ali fundamentado.

3- Defiro a denunciação da lide e determino a inclusão do Sr. ANDERSON 

DE OLIVEIRA SILVA no feito como denunciado à lide, o qual deverá ser 

citado pessoalmente para, no prazo de 15(quinze) dias, apresentar 

resposta, sob as penas da lei.

Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Apense-se aos autos Código 61360, conforme já determinado às fls. 260.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63230 Nr: 1556-27.2017.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Mayke Charupá Arroyo

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Debora Smerdeck Piotto - 

OAB:22984/O

 Vistos, etc.1- (...).Desta forma, não acolho o pleito defensivo e, portanto, 

não reconheço a insignificância.Posto isto, ratifico o recebimento da 

denúncia, os termos do art. 399 do Código de Processo Penal.2- No que 

concerne ao pedido de relaxamento da prisão em flagrante, não merece 

prosperar, visto que a prisão ocorreu no dia 27/11/2017, às 19h31min, e o 

fato foi comunicado ao juízo, que proferiu decisão homologando o 

flagrante e convertendo a prisão em preventiva em 28/11/2017, não 

havendo que se falar em ilegalidade.Quanto à prisão preventiva, não 

vislumbro a ocorrência de fatos novos a justificar a revisão do decreto 

prisional proferido no auto de prisão em flagrante, permanecendo a 

necessidade da segregação provisória, visto que conforme antecedentes 

criminais em anexo entre 05/05/2017 e 28/11/2017 (data dos fatos desta 

ação penal) o acusado foi preso em flagrante 04(quatro) vezes, e nos 

três APFs anteriores foi deferida a liberdade provisória mediante a 

imposição de medidas cautelares, as quais foram ignoradas pelo acusado, 

que voltou a delinquir.Logo, presentes os requisitos dos art. 312 e 313 do 

CPP, bem como demonstrada à exaustão a ineficácia das medidas 

cautelares previstas no art. 319 do CPP, indefiro o pedido de liberdade 

provisória e mantenho a prisão preventiva do acusado.3- Designo a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09/08/2018, às 

14h00min.Requisitem-se as testemunhas policiais civis e o réu 

preso.Intime-se a vítima. SERVE A PRESENTE DECISÃO COMO MANDADO 
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DE INTIMAÇÃO DA VÍTIMA Vilmar da Silva Cesarinho.Intimem-se o 

Ministério Público e Defesa.Expeçam-se cartas precatórias para oitiva dos 

residentes fora desta Comarca.Intimem-se. Cumpra-se. Expeça-se o 

necessário.

 Intimação para Advogado(a) -> (Diversos)

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 58673 Nr: 553-71.2016.811.0077

 AÇÃO: Execução da Pena->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Gilberto Macedo Ferreira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camélia Rosana de Souza - 

OAB:5729-B/MT

 Vistos, etc.1- Indefiro o pedido de fls. 181, pois a data base para 

progressão de regime deve ser a data da última prisão (17/07/2015 - fls. 

37). (...) 2- Não havendo outras impugnações, homologo o cálculo de pena 

de fls. 180, para os devidos fins de direito.O recuperando alcançará os 

requisitos objetivos:a) para progressão de regime em 18/06/2020;b) para 

livramento condicional em 12/03/2024.c) para extinção da punibilidade pelo 

cumprimento da pena em 09/11/2028.3- 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.4- 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.5- Intime-se a Defesa e o 

Ministério Público.6- Aguarde-se o cumprimento da pena.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55085 Nr: 16-12.2015.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenda Costa de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9721-A/MT

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vistas a parte requerida para, no 

prazo legal, manifestar-se acerca dos Embargos de Declaração, em 

conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 55085 Nr: 16-12.2015.811.0077

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Rosenda Costa de Paula

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Batista de Aguiar Filho - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luis de Almeida 

Avelar - OAB:9721-A/MT

 S E N T E N Ç A

Vistos.

O Instituto Nacional do Seguro Social interpôs embargos à execução 

proposta por Rosenda Costa de Paula. (fls. 05/07)

A embargada veio aos autos e manifestou pela improcedência dos 

embargos (fls. 21/23).

É o relatório. Decido.

Compulsando estes autos, bem como os autos de execução de código 

23529, verifico que a petição inicial de Embargos à Execução apresentada 

pelo INSS em face Nivaldo Garcia de Paula não foi distribuída até o 

momento por equívoco do Juízo, tendo em vista a semelhança entre as 

iniciais dos Embargos e por constar no rosto daquela peça processual, a 

palavra “contrafé”.

Por tal razão, chamo o feito à ordem para determinar a imediata retirada do 

embargado Nivaldo Garcia de Paula do pólo passivo da presente demanda, 

com a consequente remessa da petição inicial de Embargos à Execução 

referente à ação de cumprimento de sentença em que é parte o Sr. 

Nivaldo Garcia de Paula, que se encontra na capa destes autos, ao 

Cartório Distribuidor para distribuição e posterior devolução ao Gabinete 

para análise.

Não obstante, sendo a questão aventada de direito, passo para o 

julgamento da lide na forma preconizada no artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil.

O INSS – Instituto Nacional do Seguro Social opõe os presentes embargos 

à execução visando o reconhecimento de excesso de execução nos 

cálculos apresentados pelo exequente, alegando não ser cabível a 

correção monetária utilizando o INCP durante todo o período devido, pois 

os índices de correção a serem aplicados seriam inicialmente o INPC, e a 

partir de julho de 2009 a Taxa Referencial, nos termos do art. 1º-F da Lei 

9.494/97, no que pertine a fixação da atualização monetária.

Por sua vez, o embargado afirma que a taxa a ser utilizada é o INPC e 

apresenta jurisprudência ao seu favor.

Neste ponto, entendo que o pedido de reconhecimento de excesso de 

execução é improcedente, vez que o exequente adotou como forma de 

atualização monetária aquela amplamente acolhida pela Jurisprudência.

No que tange a redação dada pela Lei 11.960/09 ao art. 1º-F da Lei 

9.494/96 é de flagrante inconstitucionalidade, já que cria um privilégio 

exorbitante e evidentemente desproporcional em favor da Fazenda 

Pública, sendo inclusive julgada parcialmente inconstitucional pelo STF no 

julgamento da ADI nº 4.357/DF, e afastou a aplicação da Taxa Referencial 

(TR) como indexador de correção monetária das condenações impostas à 

Fazenda Pública.

Nesse sentido, é o atual entendimento do Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região:

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. 

BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. ÓBITO DA PARTE AUTORA. FALTA DE 

COMPROVAÇÃO. ÔNUS DO EMBARGANTE. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. 

Não cabe acolhimento a tese de que a parte autora faleceu antes do 

trânsito em julgado da decisão que concedeu o benefício previdenciário, a 

uma, porque o INSS não juntou os documentos hábeis a comprovar o fato 

alegado e, a duas, porque nas contrarrazões de apelação os pais deixam 

claro que a autora está viva e poderá apresentá-la perante o juízo para 

que se faça a prova de vida. 2. O Manual de Cálculos do Conselho da 

Justiça Federal, aprovado pela Resolução nº 267/2013, em sua redação 

atual, resultou da inconstitucionalidade parcial do art. 1º-F da Lei nº 

9.494/1997, com redação da Lei 11.960/2009, declarada pelo e. STF no 

julgamento da ADI nº 4.357/DF, ao analisar o art. 100 da CF/88, com 

redação da EC nº 62/2009, que afastou a aplicação da Taxa Referencial 

(TR) como indexador de correção monetária das condenações impostas à 

Fazenda Pública, quanto ao período da expedição até o pagamento do 

precatório. 3. A modulação dos efeitos feita no julgamento da ADI 4.357/DF 

e 4.425/DF não alcança o caso dos autos, porquanto aqui não se trata de 

correção monetária incidente entre a expedição do precatório e o efetivo 

pagamento (§ 12º do art. 100). 4. A questão da correção dos créditos 

contra a Fazenda Pública federal a serem incluídos em precatório deverá 

ser decidida no julgamento de outra ADI que ainda pende de julgamento. 5. 

Como tal decisão não demanda suspensão de apreciação da matéria pelas 

instâncias inferiores e como esta Corte e o Superior Tribunal de Justiça 

tem firmado jurisprudência no mesmo sentido da decisão do STF, de 

afastar a TR como critério de correção monetária de créditos contra a 

Fazenda Pública, é de se manter o critério estabelecido no julgado. 6. 

Aplica-se o INPC como índice de correção monetária, uma vez que o 

manual de cálculos prevê tal índice nas sentenças em ações 

previdenciárias. 7. Apelação desprovida.

(AC 0041561-62.2015.4.01.9199/MG; APELAÇÃO CIVEL, Relator 

DESEMBARGADOR FEDERAL FRANCISCO DE ASSIS BETTI, SEGUNDA 

TURMA, Data Decisão: 03/05/2017, Publicação, 11/05/2017 e-DJF1)

Superado esse ponto, na inicial o embargante alega que a embargada teria 

recebido, durante o período de 16.03.2012 e 30.04.2014, a Aposentadoria 

por Idade juntamente com Amparo Social ao Idoso, o que é vedado pela 

regra do art. 20, §4º da Lei 8.742/93, e portanto, os valores pagos 

referentes ao Amparo Social ao Idoso, deveriam ser descontados do 

cálculo apresentado pela embargada.

Pelos documentos carreados aos autos, é visível que a embargada, além 

da Aposentadoria por Idade Rural, recebeu Amparo Social ao Idoso 

durante o período de 03.2012 e 04.2014.

Nesse sentido, a embargada concorda e reconhece o recebimento do 

benefício nos períodos citados às fls. 21vº dos autos.

Sabe-se que, nos termos do art. 20, §4º, da Lei n. 8.742/93, os benefícios 

de aposentadoria por idade e amparo social ao idoso são inacumuláveis.
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Por tal razão, verifico que persiste razão aos argumentos do embargante, 

devendo ser abatidos dos cálculos, os valores pagos a título de amparo 

social ao idoso, nos períodos entre 03.2012 à 04.2014.

Por conseguinte, alega ainda o embargante não serem devidos, no ano de 

2014, os valores referentes ao décimo terceiro salário proporcional por 

entender que, por estar a embargada em gozo do benefício, o abono anual 

seria pago administrativamente. Nesse viés, entendo também assistir 

razão ao embargante, isso porque, conforme se vislumbra dos extratos 

apresentados pelo INSS, após a implementação da Aposentadoria por 

Idade Rural, a exequente Rosenda Costa de Paula, recebeu os referidos 

valores referentes ao décimo terceiro proporcional, conforme se vislumbra 

na relação de créditos de fls. 15.

Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTES os embargos na forma do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Nas causas ajuizadas perante a Justiça Estadual, no exercício da 

jurisdição federal (§3º do art. 109 da CF/88), o INSS está isento das 

custas quando lei estadual específica prevê a isenção, o que ocorre no 

Estado de Mato Grosso.

Tendo o autor decaído de parte mínima do pedido, condeno o embargante 

no pagamento dos honorários advocatícios, os quais arbitro em 10% 

sobre o valor da condenação, que não poderão ser compensados com 

aqueles devidos em razão da condenação na fase de conhecimento, por 

força do art. 85, §14, do Código de Processo Civil.

P. R. I. C. Observadas as formalidades legais, arquivem-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64312 Nr: 493-30.2018.811.0077

 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: Milton Alves Pimenta

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gilvan Freitas - OAB:18.556/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 (prazo legal) 

em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 63702 Nr: 195-38.2018.811.0077

 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: Pedro Teixeira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Hailton Magio - OAB:15839/O

 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 (prazo legal) 

em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 51006 Nr: 836-36.2012.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Elena Ribeiro Olmedo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabricio de Almeida Teixeira - 

OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente e Provimento nº. 56/2007-CGJ, 

impulsiono o presente feito a fim de abrir vista a parte autora (prazo legal) 

em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 50157 Nr: 1529-54.2011.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  S u m á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: APARECIDA FERNANDINA TOMICHA CHARUPÁ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional de Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 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 (prazo legal) 

em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 30419 Nr: 1519-44.2010.811.0077

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Zita Soares Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - Instituto Nacional do Seguro Social

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Nevack Ribeiro - 

OAB:310.498/SP

 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 (prazo legal) 

em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 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 (prazo legal) 

em conformidade à ordem de serviço nº 01/2008 deste juízo.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Elmo Lamoia de Moraes

 Cod. Proc.: 64070 Nr: 369-47.2018.811.0077

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPdEdMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MPR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Cumpra-se a determinação de fls. 123, para realização do estudo 

psicossocial.

 Com a juntada do laudo psicossocial, declaro desde já encerrada a 

instrução processual.

Após, às partes para Alegações Finais.

Intimem-se. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010022-05.2016.8.11.0077

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA DA SILVA LEMES SANTANA DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA RAFAELLA SOARES NAVA OAB - MT0013358A (ADVOGADO)

Parte(s) Polo Passivo:

ANITA CALÇADOS - LOJA 12 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Rogerio Mota do Amaral OAB - MS0013134A (ADVOGADO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA BELA DA SANTÍSSIMA TRINDADE DESPACHO 

Processo: 8010022-05.2016.8.11.0077. EXEQUENTE: LORENA DA SILVA 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 103117/8/2018 Página 661 de 665



LEMES SANTANA DE SOUZA EXECUTADO: ANITA CALÇADOS - LOJA 12 

Vistos, etc. Depreende-se dos autos que decorreu o prazo legal sem 

pagamento ou impugnação por parte do executado. Vista à parte 

exequente para indicar bens para penhora, no prazo de 05 (cinco) dias, 

trazendo planilha atualizada do débito, sob pena de extinção. VILA BELA 

DA SANTÍSSIMA TRINDADE, 6 de agosto de 2018. ELMO LAMOIA DE 

MORAES Juiz(a) de Direito

Comarca de Vera

Vara Única

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106735 Nr: 973-35.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:MT/ 

16.505-B

 Intimar o advogado da parte autora, da designação hasta pública a ser 

realizada nos autos, sendo o 1º leilão: 06.09.2018 a partir das 10:00 horas 

e 2º leilão: 06.09.2018, a partir as 13:00 horas, no site 

www.balbinoleiloes.com.br.

 Edital de Intimação

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 106735 Nr: 973-35.2015.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, WALTER DJONES RAPUANO - OAB:MT/ 

16.505-B

 EDITAL DE LEILÃO E INTIMAÇÃO

AUTOS Nº. 973-35.2015.811.0102 - Código: 106735 – NÚMERO/ANO: 

0/2015

TIPO DE AÇÃO: AÇÃO PENAL – PROCEDIMENTO ORDINÁRIO

AUTOR(ES): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

DENUNCIADO(S): KLEBERSON RODRIGUES DA SILVA

VÍTIMAS: VALDECIR CANSAN e ANGELO DALSOQUIO

Pelo presente, faz saber a todos, que será(ão) levado(s) à arrematação 

em primeiro e segundo leilão, os bens apreendidos nos autos, na seguinte 

forma:

PRIMEIRO LEILÃO: 06 de setembro de 2018, a partir das 10:00 horas, para 

venda a quem mais der, por preço não inferior ao da avaliação.

SEGUNDO LEILÃO: 06 de setembro de 2018, a partir das 13:00 horas, 

para venda a quem mais der, não sendo aceito o preço vil, considerando-o 

como tal valor inferior a 50% (cinquenta por cento) do valor da avaliação.

L O C A L :  O  l e i l ã o  s e r á  r e a l i z a d o  a t r a v é s  d o  s i t e 

www.balbinoleiloes.com.br.

 BEM(NS): 01) 01 (um) Aparelho celular marca Samsung Duos, sem 

carregador, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 100,00 

(cem reais); 02) 01 (um) Aparelho celular marca Nokia, sem carregador, 

em regular estado de conservação, avaliado em R$ 20,00 (vinte reais); 03) 

01 (uma) Balança de precisão, em regular estado de conservação, 

avaliada em R$ 30,00 (trinta reais); 04) 01 (um) Módulo 4600 marca 

Goldstar, em regular estado de conservação, avaliado em R$ 350,00 

(trezentos e cinquenta reais); 05) 01 (uma) Caixa de som contendo dois 

alto-falantes, dois twitter e duas cornetas, em regular estado de 

conservação, avaliada em R$ 980,00 (novecentos e oitenta reais).

(RE)AVALIAÇÃO TOTAL: R$ 1.480,00 (um mil, quatrocentos e oitenta 

reais), em 19 de junho de 2018.

LOCALIZAÇÃO DO BEM: FÓRUM, Objetos apreendidos.

ÔNUS: Itens 01 a 05) Nada consta.

FORMA DE PAGAMENTO: Em caso de imóveis e veículos, o pagamento 

poderá ser parcelado, conforme art. 895 do CPC (Lei nº. 13.105, de 16 de 

março de 2015), sendo que o arrematante deverá pagar 25% (vinte e 

cinco por cento) do valor do lance à vista e o restante parcelado em até 

30 (trinta) meses, sendo as prestações mensais e sucessivas, no valor 

mínimo de R$ 1.000,00 cada. O valor de cada parcela, por ocasião do 

pagamento, será acrescido de juros equivalentes à taxa da poupança, 

garantido por restrição sobre o próprio bem. OBS: Lances à vista sempre 

terão preferência, bastando igualar-se ao último lance ofertado, o que não 

interfere na continuidade da disputa.

LEILOEIROS: Cirlei Freitas Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 022; Luiz Balbino 

da Silva, FAMATO nº. 66/2013 e Joabe Balbino da Silva, JUCEMAT nº. 29 e 

FAMATO nº. 67/2013

COMISSÃO DO LEILOEIRO: A comissão devida será a seguinte 

remuneração: 6% (seis por cento), do valor do bem, em caso de venda, e 

em caso de suspensão da venda judicial ou acordo, o valor devido a título 

de comissão, será o que o leiloeiro comprovar que gastou com a 

implementação do leilão.

LEILÃO NA MODALIDADE ELETRÔNICA: Quem pretender arrematar ditos 

bens poderá ofertar lances pela Internet, através do site 

www.balbinoleiloes.com.br, devendo, para tanto, os interessados 

efetuarem cadastramento prévio, no prazo máximo de 24h antes do leilão 

presencial, confirmarem os lances e recolherem a quantia respectiva, para 

fins de lavratura do termo próprio, ficando cientes de que os arrematantes 

deverão depositar à disposição do Juízo o valor total da arrematação, via 

deposito Judicial, no momento da arrematação ou no prazo máximo de 24 

horas, a partir do encerramento do leilão.

Na eventualidade de ser frustrada, no próprio leilão, a arrematação de 

determinado lote, por não atendimento pelo arrematante de requisito 

necessário, será facultado ao licitante que ofertou o segundo melhor 

lance, se houver e caso este tenha interesse, a confirmação da 

arrematação pelo último lance que ofertou.

INTIMAÇÃO: Fica desde logo intimado o denunciado KLEBERSON 

RODRIGUES DA SILVA, e seu respectivo cônjuge se casado for, inclusive 

na pessoa de seu Advogado DOUGLAS SILAS DE PADUA ALVES, 

OAB/MT Nº. 19.984; na qualidade Vítimas os Srs. VALDECIR CANSAN e 

ANGELO DALSOQUIO, e seus respectivos cônjuges se casados forem, 

bem como os eventuais: coproprietários; proprietário de terreno e/ou titular 

de: usufruto, uso, habitação, enfiteuse, direito de superfície, concessão 

de uso especial para fins de moradia ou concessão de direito real de uso; 

credor pignoratício, hipotecário, anticrético, fiduciário ou com penhora 

anteriormente averbada; promitente comprador/vendedor; União, Estado e 

Município no caso de bem tombado, das datas acima, se por ventura não 

forem encontrados para a intimação pessoal, bem como para os efeitos do 

art. 889, inciso I, do Código de Processo Civil/2015 e de que, antes da 

arrematação e da adjudicação do(s) bem(ns), poderá(ão) remir a 

execução, consoante o disposto no art. 826 do Código de Processo 

Civil/2015. Fica(m) cientificado(s) de que o prazo para a apresentação de 

quaisquer medidas processuais contra os atos expropriatórios contidas 

no § 1º do art. 903 do CPC será de dez dias após o aperfeiçoamento da 

arrematação (art. 903, § 2º do Código de Processo Civil/2015). E, para que 

chegue ao conhecimento de todos e no futuro ninguém possa alegar 

ignorância, expediu-se o presente edital que será publicado e afixado na 

forma da Lei. Vera/MT, 19 de julho de 2018. Eu, __________ Paula de Sá 

Pereira, Gestora Judiciária, o subscrevo e assino.

PAULA DE SÁ PEREIRA

Gestora Judiciária

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71415 Nr: 519-94.2011.811.0102

 A Ç Ã O :  P r o c e d i m e n t o  O r d i n á r i o - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ORAIDE DOS SANTOS PASSADOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURÍCIO VIEIRA SERPA - 

OAB:12758, NÁDIMA THAYS DIAS DE MENDONÇA - OAB:21160/O, 

RICARDO ROBERTO DALMAGRO - OAB:12.205-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimar o advogado da parte autora para, no prazo de 10 (dez) dias, 

requerer o que de direito, tendo em vista a certidão de trânsito em julgado 

de fls. 189.
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 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 122953 Nr: 1329-25.2018.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS PINTO DE OLIVEIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): THIONES DE OLIVEIRA, BRENO PANTOJA 

LEMOS, JOSÉ DA ROCHA, HUGO FERNANDO RODRIGUES MARQUES, 

LAERCIO BENFICA, JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA, TERCEIROS 

MOLESTADORES NÃO IDENTIFICADOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABIANO GAVIOLI FACHINI - 

OAB:5425-B, FERNANDA GAVIOLI FACHINI - OAB:11032/O, MATEUS 

MENEGON - OAB:11.229-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIA WERLANE DA PAZ 

BISPO - OAB:22.061, ANTONIO LENOAR MARTINS - OAB:7975-B/MT, 

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIAÇÃO - OAB:19125, MATHIS HALEY 

PUERARI PEDRA - OAB:22764/O, WALTER DJONES RAPUANO - 

OAB:MT/ 16.505-B

 Intimação do advogado da parte autora para que proceda o recolhimento 

da diligência do oficial de justiça para cumprimento da liminar no local da 

área em litígio, bem como para que proceda o recolhimento de custas para 

distribuição da Carta Precatória a ser distribuída em Botucatu/SP, para 

intimação do requerido Laercio Benfica, ou ainda para que providencie a 

distribuição desta no Juízo deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123839 Nr: 1752-82.2018.811.0102

 AÇÃO: Interdito Proibitório->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

Conhecimento->Processo de Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LUIZ CARLOS ZANCHET, GISELE MARIA RAURO 

ZANCHET, BOLIVAR ROQUE ZANCHET, ADELINO ZANCHET FILHO, 

MARCIA APARECIDA DE LIMA ZANCHET, BERNARDET TEREZINHA 

ZANCHET

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GREGÓRIO MACENA SILVA, JOÃO ANTONIO 

DOS SANTOS, JUNIOR CESAR LEITE DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALMIR ANTONIO PEREIRA 

MACHIAVELLI - OAB:4284, WILLIAN PEREIRA MACHIAVELI - 

OAB:4617/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº 1752-82.2018.811.0102

Código n°123839

Vistos, etc.

Trata-se de Embargos de Declaração interpostos por Luiz Carlos Zanchet 

e Outros, insurgindo contra decisão proferida nestes autos à ref. 4.

 A irresignação da embargante cinge-se à alegação de que houve 

omissão na decisão, uma vez que deferiu a liminar quanto à área de 

4.164,7365 has, não insurgindo quanto a área de 335,9958 has.

 DECIDO.

 Os embargos devem ser acolhidos.

Com efeito, verifica-se que a decisão acolheu o pedido liminar aduzido 

pela autora, determinando a expedição de mandado proibitório, contudo, 

somente quanto à área de 4.164,7365 has, denominada Fazenda Sodema, 

deixando de constar a área remanescen-te de 335,9958 has.

 Assim, trata-se, efetivamente, de mero erro material, que pode ser 

conheci-do e sanado de ofício pelo juízo, do que se extrai a 

prescindibilidade da manifestação da parte embargada.

Portanto, com fundamento no art. 463, I, do Código de Processo Civil, 

reti-fico a decisão de ref. 04, passando a constar a seguinte redação 

“Ante o exposto, com fun-damento no artigo 567 do Código de Processo 

Civil, DEFIRO a liminar para determinar que os requeridos GREGÓRIO 

MACENA SILVA, JOÃO ANTONIO DOS SANTOS e JUNIOR CESAR LEITE 

DA SILVA se abstenham de praticar ato de esbulho ou turbação em face 

da posse dos autores sobre o imóvel rural denominado Fazenda Sodema, 

de 4.164,7365 ha (quatro mil, cento e sessenta e quatro hectares, setenta 

e três ares e sessenta e cinco centiares), bem como da área 

remanescente de 335,9958 has (trezentos e trinta e cinco hectares, 

noventa e nove ares e cinquenta e oito centiares), Para o caso de 

descum-primento deste preceito, arbitro multa diária no valor de R$ 500,00 

(quinhentos reais), sem prejuízo de responsabilização criminal pelo crime 

de desobediência.”

INTIMEM-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera-MT, 03 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 123232 Nr: 1461-82.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LUIZ ANDRE DA SILVA, ANDREIA APARECIDA 

DA COSTA SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 1461-82.2018.811.0102

 Código n°: 123232

Vistos, etc.

À ref. 48 à ré Andréia Aparecida da Costa Souza, postulou seja 

concedida autorização para visitar seu companheiro/corréu Luiz André da 

Silva no estabelecimento prisional em que se encontra recolhido, sob o 

argumento de que seu pedido administrativo foi indeferido por responder a 

presente ação penal.

 Contudo, tenho que o pleito deve ser indeferido. Isso porque o direito de 

visitas pode ser restringido pelo Diretor do Estabelecimento, 

observando-se os critérios de conveniência e oportunidade do 

administrador, sendo que, caso o interessado entenda ser abusivo ou 

ilegal o ato administrativo, deve recorrer ao Juízo Corregedor do 

Estabelecimento ou às vias judiciais ordinárias cabíveis, já que a matéria 

extrapola os limites de cognição aplicáveis ao exame da presente ação 

penal.

Por tais razões, INDEFIRO o pedido de ref. 48.

 INTIME-SE.

CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

Vera/MT, 03 de Agosto de 2018.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 124072 Nr: 1859-29.2018.811.0102

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA, 

ANDERSON JOSE PADILHA DE LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DOUGLAS SILAS DE PADUA 

ALVES - OAB:19984/O, HAVNNER WILSON CARDOSO DE ANDRADE - 

OAB:23089/O

 No presente caso, uma vez que ausente requerimento ministerial anterior 

a decisão que decretou a prisão preventiva dos autuados, e considerando 

que a manifestação pela manutenção da prisão, não tem o condão de 

suprir a ausência do requerimento, evidente a ilegalidade da prisão 

preventiva dos autuados.Pelo exposto, REVOGO A PRISÃO PREVENTIVA 

de LEANDRO WILLY JARDIM DA SILVA e ANDERSON JOSÉ PADILHA DE 

LIMA.EXPEÇA-SE ALVARÁ DE SOLTURA, devendo o denunciado ser 

colocado em liberdade, salvo se por outro motivo estiver preso.SERVE A 

PRESENTE DECISÃO COMO ALVARÁ DE SOLTURA, MANDADO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO, no que couber.CIÊNCIA ao Ministério 

Público.Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário.Vera-MT, 03 de 

Agosto de 2018.Adalto Quintino da SilvaJuíza de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 110696 Nr: 718-43.2016.811.0102

 AÇÃO: Insanidade Mental do Acusado->Incidentes->Questões e 

Processos Incidentes->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA:

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SELVINO FREY

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CICERO AUGUSTO SANDRI - 

OAB:11912/B

 INTIMAR o Advogado da parte requerida, da designação da Pericia 

Médica, para o dia 28/05/2019, às 08h30min, GERÊNCIA DE PSIQUIATRIA 

FORENSE DA DIRETORIA METROPOLITANA DE MEDICINA LEGAL DE 

CUIABÁ MT, no endereço: Rua Parecis, esquina com Av. Gonçalo Antunes 

de Barros, s/n, Bairro Carumbé, Cuiabá MT, bem como, para que 

providencie o comparecimento de um familiar ou pessoa do convívio, para 

acompanhá-lo na perícia, que tenha condições de informar sobre sua 

história de vida, bem como estar munido de seus documentos pessoais, 

atestados médico, laudos, exames e receitas médicas (em caso de 

tratamento recebido anteriormente.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 103058 Nr: 910-44.2014.811.0102

 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELSON DOS SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARLINDO JOSÉ VOGEL - 

OAB:5.360-A, WANTUIL FERNANDES JÚNIOR - OAB:10705 MT

 Nos termos do art. 5º,§3º, do provimento nº 31/2016-CGJ, fica 

devidamente INTIMADA à parte ré, para que efetue, no prazo de 5 (cinco) 

dias, o recolhimento das custas processuais no importe de R$ 549,63 

(quinhentos e quarenta e nove reais e sessenta e três centavos), a que 

foi condenado nos termos da sentença de fls. 43-43v. Esse valor deverá 

ser de forma separada, sendo R$ 413,40 para recolhimento da guia de 

custas e R$ 136,23 para fins da guia de taxa. Fica cientificado de que 

poderá acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS ONLINE – 

PRIMEIRA INSTÂNCIA”, clicar no item 11 (Custas e Taxas Finais ou 

Remanescentes), preencher os campos com o número único do processo, 

o CPF do pagante. Clicar no item custas incluir o valor correspondente às 

custas, e clicar no item taxa e preencher o valor da taxa. O sistema vai 

gerar um boleto único. Após a efetivação do recolhimento, deverá 

protocolizar a guia (paga) no Protocolo Geral do Fórum, aos cuidados da 

Central de Arrecadação e Arquivamento.
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE SORRISO 
 

EDITAL Nº 06/2018 
 
O Excelentíssimo Senhor Doutor Anderson Candiotto – 

Juiz de Direito Coordenador da Justiça Comunitária da 

Comarca de Sorriso, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais e, em conformidade com a Lei Estadual 

nº 8.161, publicada no Diário Oficial em 14 de julho de 

2004, na  Lei Estadual nº 10.283, publicada no Dário 

Oficial nº 26.550, em 09 de junho de 2015,  Edital n° 

06/2018, disponibilizado no DJE 10189, em 30/01/2018  e 

Edital n.º 25/2018/JC/PRES, de 27/03/2018, disponibilizado 

no DJE n.º 10227/2018, em 24/04/2018, torna público o 

resultado final do Processo de Seleção para Recrutamento 

de Agente Comunitário de Justiça e Cidadania, da Comarca 

de Sorriso/MT,  

 
 

 

               NOME  PROVA  

OBJETIVA    

PROVA 

DISCURSIVA 
ENTREVISTA 

MÁRCIA FERREIRA BRITO 

DE ASSUNÇÃO 

40 pontos 50 pontos 70 pontos 

SABRINA CARVALHO LIMA 40 pontos 45 pontos 70 pontos 

RONEY ATILIO MAIOLINO 

HERNANDES 

40 pontos 40 pontos 70 pontos 

JONATA CARMO DA SILVA    DESCLASSIFICADO DESCLASSIFICADO DESCLASSIFICADO 

 

       Os candidatos poderão interpor recurso dirigido ao Juiz 

Coordenador da Justiça Comunitária local, no prazo do Edital 06/2018/JC/PRES. 

       O recurso deverá ser fundamentado e ser interposto no prazo 

de  02 (dois) dias úteis a contar o primeiro dia útil subsequente ao da sua publicação  no 

DJE, não sendo conhecido o recurso interposto fora do prazo. 

                                    Não será aceito recurso interposto via fax, e-mail ou por 

qualquer outro meio além do previsto. 

 

         

Sorriso/MT,  06 de agosto de 2018. 

 

 

Anderson Candiotto 

Juiz de Direito Coordenador da Justiça Comunitária  
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ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO 

COMARCA DE CAMPO VERDE 
 

EDITAL N.º 008/2018/DF 

 

A COMISSÃO DE APOIO AO TESTE SELETIVO QUE 

VISA AO CREDENCIAMENTO DE PROFISSIONAIS 

NAS ÁREAS DE FISIOTERAPIA E PSICOLOGIA, NO 

USO DE SUAS ATRIBUIÇÕES LEGAIS, ETC... 

 

Considerando a não Torna público o resultado definitivo da 

seleção realizada para Psicólogo e Fisioterapeuta, após o processamento da documentação 

apresentada pelos candidatos: 

 

  Psicologia Psicologia Psicologia Psicologia Psicologia 

Requisitos 
Gabriela Neves 
Paula de Souza 

Jaqueline 
Alves 

Sampaio 
Laura Oliveira 

Prado 

Rafaela Souza 
Saibert Prati 

Mirian 
Aparecida 

Pereira 
Erhardt 

Tempo de serviço público - 6.1.1. 0,00 2,00 0,00 0,00 0,00 

Experiência profissional - 6.1.2. 1,20 0,00 0,00 0,00 0,00 

Serviço público excedente - 6.1.2.1 0,00 0,30 0,00 0,00 0,00 

Doutorado na área de atuação - 6.1.3. a 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Doutorado fora da área de atuação 
6.1.3. b 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mestrado na área de atuação - 6.1.3. c 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Mestrado fora da área de atuação  
6.1.3. d 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Especialização na área de atuação - 
6.1.3. e 2,00 0,00 0,00 2,00 0,00 

Especialização fora da área de atuação - 
6.1.3. f 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Participação em congressos, seminários 
e cursos de extensão 6.1.3. g 0,25 0,25 0,25 0,25 0,00 

Pontuação final 3,45 2,55 0,25 2,25 0,00 

 

  Fisioterapia Fisioterapia Fisioterapia 

Requisitos 
Ana Caroline 

Mendonça Talavera 
Fabio Sisconeto de 

Freitas Natália Anjolino Fini 

Tempo de serviço público - 
6.1.1. 0,00 2,00 2,00 

Experiência profissional - 6.1.2. 0,00 3,00 3,00 

Serviço público excedente - 
6.1.2.1 0,00 2,40 3,00 

Doutorado na área de atuação - 
6.1.3. a 0,00 0,00 0,00 
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Doutorado fora da área de 
atuação 6.1.3. b 0,00 0,00 0,00 

Mestrado na área de atuação - 
6.1.3. c 0,00 2,00 0,00 

Mestrado fora da área de 
atuação  6.1.3. d 0,00 0,00 0,00 

Especialização na área de 
atuação - 6.1.3. e 0,00 2,00 2,00 

Especialização fora da área de 
atuação - 6.1.3. f 0,00 0,00 0,00 

Participação em congressos, 
seminários e cursos de extensão 

6.1.3. g 0,25 0,25 0,25 

Pontuação final 0,25 11,65 10,25 

 

 

Diante desse resultado, a classificação do certame fica assim 

definida: 

 

Psicologia: 01 (vaga) 

 

Classificação/Candidato Pontuação 

1º. Gabriela Neves Paula de Souza 3,45 

2º. Jaqueline Alves Sampaio 2,55 

3º. Rafaela Souza Saibert Prati 2,25 

4º. Laura Oliveira Prado 0,25 

5º. Mirian Aparecida Pereira Erhardt 0,00 

 

Fisioterapia: (cadastro de reserva) 

 

Classificação/Candidato Pontuação 

1º. Fabio Sisconeto de Freitas 11,65 

2º. Natália Anjolino Fini 10,25 

3º. Ana Caroline Mendonça Talavera 0,25 

 

Para que ninguém possa alegar ignorância, foi expedido o presente 

edital, que deverá ser publicado no Diário da Justiça Eletrônico, bem como na imprensa local. Dado e 

passado nesta cidade de Campo Verde, aos seis dias do mês de agosto de 2018. 

 

 

Claudiomiro Donadon Pereira 

      Presidente da Comissão 
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